
Routebeschrijving Landgoed Plattenberg 
 

 

Amersfoortseweg 38, 3951 LC Maarn 
 
Per auto: 
Komt u over de A12 vanuit Utrecht, dan neemt u afslag 21 (Maarn) en 
gaat u bij de stoplichten rechtsaf richting Maarn-Zuid. Na 150 m gaat u 
linksaf en draait u direct terug de parallelweg op. Na 50 m komt u bij de 
ingang van het terrein van Landgoed Plattenberg aan uw rechterhand. 
 
Komt u over de A12 vanuit Arnhem, dan neemt u afslag 22 (Maarsbergen) 
en gaat u linksaf op de N226. Direct na de spoorwegovergang 
gaat u linksaf richting Maarn. U rijdt helemaal door totdat u de N227 
bereikt. Daar gaat u linksaf richting Doorn/Utrecht. U rijdt onder het 
viaduct door en na 150 m gaat u opnieuw linksaf en draait u direct terug 
de parallelweg op. Na 50 m komt u bij de ingang van het terrein van Landgoed 
Plattenberg aan uw rechterhand. 
 
Vanuit de richting Amersfoort (A28) neemt u afslag 5 (Maarn) en volgt u 
de N227 totdat u de A12 passeert (bij de stoplichten hiervoor negeert u 
de afslag Maarn). Na het viaduct gaat u na 150 m linksaf richting Maarn- 
Zuid en draait u direct terug de parallelweg op. Na 50 m komt u bij de 
ingang van het terrein. Villa Plattenberg ligt aan uw rechterhand. 

 
Openbaarvervoer: 
 
Per trein: 
(ca 15 min. lopen) 
U stapt uit bij NS-station Maarn en loopt onder het spoorwegviaduct 
door, van de winkels af. Recht voor u ziet u het oude gemeentehuis. 
Direct na de tunnel gaat u rechtsaf (Kapelweg). Wanneer de weg een 
bocht naar links maakt, gaat u rechtsaf (Plattenberg). U loopt deze weg 
helemaal uit totdat u bij de Maarnse Grindweg komt. U gaat hier rechts en 
bij de eerste zijstraat opnieuw rechts (dit is de parallelweg van de 
Amersfoortseweg). Na 50 m komt u bij de ingang van het terrein. Villa 
Plattenberg ligt aan uw rechterhand. 

Per bus: 

Bus 82 stopt voor de entree van Landgoed Plattenberg. 

Plan uw reis met het openbaarvervoer via www.9292.nl of www.ns.nl 

http://www.9292.nl/
http://www.ns.nl/

