
 

 

VODW 
Landgoed 'Leusderend' 

Dodeweg 6, 3832 RC Leusden 
tel (033) 432 6 432 

fax (033) 432 6 433 

e-mail: info@vodw.com  

  

Per auto: vanuit Zwolle (A28) 

 Richting Amersfoort A28  
 Afslag 6 Leusden-Zuid N226  

 Linksaf onder viaduct door richting Leusden-Zuid (Arnhemseweg)  

 Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)  

 Links ziet u na 150 meter de Marketing Village 

Per auto vanuit Amsterdam/Apeldoorn (A1) 

 Richting Amersfoort A1  
 Richting Utrecht A28  

 Afslag 6 Leusden-Zuid N226  

 Linksaf onder viaduct door richting Leusden-Zuid (Arnhemseweg)  

 Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)  

 Links ziet u na 150 meter de Marketing Village 

Per auto vanuit Utrecht (A28)  

 Richting Amersfoort A28  
 Afslag 6 Leusden-Zuid N226  

 Bij eerste stoplichten rechtsaf (Dodeweg)  

 Links ziet u na 150 meter de Marketing Village 

Per auto vanuit de stad Amersfoort 

 Arnhemseweg richting Leusden-Zuid  
 Onder viaduct door  

 Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)  

 Links ziet u na 150 meter de Marketing Village 

Per openbaar vervoer 

VODW is het dichtst gelegen bij Station Amersfoort. Vanaf hier kunt u met onderstaande 
mogelijkheden naar Landgoed Leusderend: 

mailto:info@vodw.com


 Shuttleservice 

Landgoed Leusderend en Taxibedrijf Bestax verzorgen dagelijks een shuttleservice vanaf het centraal 
station Amersfoort (taxistandplaats Barchman Wuytierslaan) naar Landgoed Leusderend en 

omgekeerd. Het in- en uitstappunt op Landgoed Leusderend is voor de Villa, Dodeweg 6C.  
Deze shuttleservice is van maandag tot en met zondag van 8.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 19.00 

uur te boeken. Ook buiten deze tijden is, in overleg, shuttlevervoer mogelijk. Zo is er op zondag van 

13.00 tot 14.00 uur een extra shuttle te boeken. Het tarief bedraagt € 6,- incl. BTW per rit per 
persoon. 

Dit bedrag wordt direct door de bezoeker zelf met de chauffeur afgerekend.  
U kunt zelf een rit inboeken via www.stationsshuttle.nl. Tevens vindt u op deze website alle informatie 

over de shuttleservice.  

 Regiotaxi  

Als u een Regiotaxi wilt bestellen, doet u dat minimaal 1 uur van te voren via (0900) 11 22 445.  

Als u een regiotaxi vanuit Landgoed Leusderend naar het station wilt bestellen, kunt u dit bij de 
receptie van VODW aangeven. In beide gevallen moet u rekening houden met een wachttijd van 

ongeveer 45 min.  
U deelt de regiotaxi vaak met andere reizigers. Hierdoor is de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug 

goedkoper dan een gewone taxi.  De taxi rijdt niet altijd via de kortste route. Het tarief bedraag € 

3,90 incl. BTW per rit per persoon van Station Amersfoort naar Landgoed Leusderend.  
 OV fiets 

Bij rijwielshop Amersfoort op het stationsplein kunt u voor € 3,- per dag een fiets huren www.OV-

fietsen.nl 

 

http://www.stationsshuttle.nl/
http://www.vodw.com/getlink.php?id=1791

