
 

 

 

Bijlage: Routebeschrijving locatie Kameryck 

Adresgegevens 
Kameryck 
Oortjespad 3  
3471 HD Kamerik 
Tel :0348-400771 

Extra informatie voor navigatiesysteem 
Kameryck bestaat nog niet zo lang. Hierdoor staan zij bij sommige navigatiesystemen nog niet ingevoerd. 
U wordt aangeraden om ‘Kruising Enschedeweg’ in te voeren. Indien u dit niet invoert, kan het zijn dat 
uw navigatiesysteem u de verkeerde kant opstuurt.  

Vanuit Amsterdam / Amersfoort 

 

Vanuit Rotterdam / Den Haag 

Neem afslag 14-Woerden naar N204 richting Harmelen/Montfoort   0,4 km 
Sla rechtsaf bij N204 (borden naar N204/Woerden/Harmelen)   1,1 km 
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar N204/Steinhagenseweg   0,6 km 
Neem op de rotonde de 1ste afslag en rijd door op N204/Steinhagenseweg   2,1 km 
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Geestdorp/N212   1,2 km 
Neem op de rotonde de 2e afslag naar Ingenieur Enschedeweg/N212   3,1 km 
Neem op de rotonde de 3e afslag naar Oortjespad   0,2 km 
Na 50 meter parkeren op P1 of na 200 meter parkeren op P2     

Per openbaar vervoer 
NS-station Breukelen:  lijn 124 richting Woerden, halte Teckopseweg 

NS-station Woerden:  lijn 123 richting Mijdrecht, halte Oortjespad 
                             lijn 124 richting Breukelen, halte Teckopseweg 
Kijk op www.9292.nl voor de actuele vertrek- en aankomsttijden. 
 
Kameryck shuttle service 

Vanaf de NS Station Woerden of Breukelen is er een gratis shuttle bus)*. Deze brengt u binnen 10 
minuten op de locatie. 

Indien u gebruik wilt maken van deze shuttle service, wilt u dit dan uiterlijk maandag 18 januari aan ons 
doorgeven via 023-8700112 of via info@professionalsinflex.nl. Wij kunnen dan de mogelijkheden 
bespreken met Kameryck. 

 

Neem afslag 5-Breukelen richting Kockengen   0,9 km 
Neem op de rotonde de 2e afslag naar N401/Portengenseweg   0,9 km 
Ga verder op de N401     
Ga rechtdoor over 2 rotondes   6,2 km 
Neem op de 3e rotonde de 2e afslag naar Ingenieur Enschedeweg/N212      
Neem op de rotonde de 1e afslag naar Oortjespad   1,6 km 
Na 50 meter parkeren op P1 of na 200 meter parkeren op P2     


