Spoortstraat 1, 3761 AJ Soest

Routebeschrijving
Vanuit de richting Amsterdam (A1):
- A1 richting Soest
- Volg de rechterrijstrook om de borden naar N221Soest/Baarn-Noord te volgen
- Volg de middelste rijstrook om aan het eind linksaf te slaan naar de Zandheuvelweg (borden naar
N221/Amsterdam/A1/Eemnes/Baarn/Soest)
- Houd rechts aan om door te rijden in de richting van de Amsterdamsestraatweg/ de N221
- Flauwe bocht naar rechts naar de Amsterdamsestraatweg/ de N221
- Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Amsterdamsestraatweg/ de N221
- Volg de weg rechtdoor via de Amsterdamsestraat die overgaat in de Vredehofstraat
- Neem op de eerste rotonde de 2e afslag naar de Burgemeester Grothestraat
- Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Beek en Daalselaan
- Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Stadhouderslaan
- Sla linksaf bij de stoplichten naar de Van Weedestraat
- Sla de tweede straat rechtsaf naar de Prins Bernardlaan
- Sla de eerste afslag linksaf naar de Spoortstraat
- Je ziet aan het einde van de parkeerplaats het DLC Café
- Op deze parkeerplaats kun je gratis parkeren
Vanuit de richting Utrecht (A27):
- Volg de A27 richting Hilversum
- Neem afslag 32-Bilthoven en voeg in op de Nieuwe Weteringseweg/ de N234 richting Bilthoven
- Volg ongeveer 11 km de N234 richting Soest (Paleis Soestdijk), bij de 4e stoplichten sla je rechtsaf naar de
Vredehofstraat
- Neem op de eerste rotonde de 2e afslag naar de Burgemeester Grothestraat
- Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Beek en Daalselaan
- Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Stadhouderslaan
- Sla linksaf bij de stoplichten naar de Van Weedestraat
- Sla de tweede straat rechtsaf naar de Prins Bernardlaan
- Sla de eerste afslag linksaf naar de Spoortstraat
- Je ziet aan het einde van de parkeerplaats het DLC Café
- Op deze parkeerplaats kun je gratis parkeren

Vanuit de richting Zwolle (A28):
- Volg de A28 in zuidelijke richting
- Volg de 2 rechterrijstroken om afrit 5 te nemen naar de N227/N221 richting Maarn/Amersfoort-Zuid/Soest
- Houd links aan en rij door op de Rondweg Zuid/ de N221
- Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Utrechtseweg/ de N221
- Neem op de volgende rotonde de 3e afslag naar de Stichtse Rotonde/ de N221
- Sla bij de stoplichten rechtsaf naar de Daam Fockemalaan/ de N221
- Sla bij de 2e stoplichten linksaf naar de Barchman Wuytierslaan/ de N221
- Volg de weg over het spoor, langs de dierentuin en het sportveld/openlucht zwembad en sla bij de stoplichten
linksaf naar de Birkstraat/ de N221
- Ga verder op de Birkstraat, sla bij de stoplichten rechtsaf naar de Birkstraat
- Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Kerkstraat
- Vervolg de weg die overgaat in de Torenstraat, Middelwijkstraat en vervolgens de Steenhoffstraat.
- Ga bij de eerste rotonde rechtdoor om op de Steenhoffsstraat te blijven
- De weg gaat vervolgens over naar de Van Weedestraat
- Ga na de spoorwegovergang linksaf naar de Prins Bernhardlaan
- Sla de eerste straat linksaf naar de Spoortstraat
- Je ziet aan het einde van de parkeerplaats het DLC Café
- Op deze parkeerplaats kun je gratis parkeren
Met de trein:
Je neemt vanuit de richting Utrecht of Baarn de stoptrein naar Station Soestdijk, het café bevindt zich direct aan het
spoor. Soest heeft drie stations; Station Soest Zuid, Station Soest en Station Soestdijk. De laatste is de juiste.
Mocht de parkeerplaats bij DLC Café vol zijn:
- Rij de Spoortstraat weer uit en sla rechtsaf.
- Sla bij het kruispunt rechtsaf, de Van Weedestraat op
- Ga de spoorwegovergang over en sla direct na de Wereldwinkel linksaf (net voor de winkel Arthur & Willemijn)
- Hier bevindt zich nog een parkeerplaats waar gratis geparkeerd mag worden (Steenhoffstraat 11)
- Loop weer terug richting het spoor en sla direct na de spoorwegovergang links het paadje in, hier zie je DLC Café
meteen voor je.

