
 
 
 
Routebeschrijving 
Hoofdstraat 185, 3781 AE Voorthuizen  
 
Met de auto:  
Neem vanaf de A1 afslag 16: Voorthuizen. 
Neem de N303 richting Voorthuizen. 
Sla rechtsaf op de Baron van Nagellstraat. 
Volg deze totdat deze overgaat in de Hoofdstraat (eerste afslag van de tweede rotonde). 
Volg de Hoofdstraat. 
Nummer 185 is aan de linkerkant.  
 
Parkeren: 
Op de Hoofdstraat is het maximaal 3 uur parkeren. Het beste is om daar niet te parkeren. 
Op parkeerterrein Smidsplein op enkele minuten loopafstand is meestal voldoende 
parkeergelegenheid. 
Alle andere parkeerplekken in de directe omgeving rondom de locatie zijn ook vrij parkeren.  
Zie het kaartje voor de plattegrond van de directe omgeving. 
Let uiteraard zelf op borden en verkeersaanwijzingen om zeker te weten dat je ergens kunt 
parkeren. 
 
Om te parkeren op het parkeerterrein Smidsplein (bij Albert Heijn): 
Met nummer 185 aan de linkerkant, staat aan de overkant van de Hoofdstraat een kerk. 
Rijd daaromheen, rechtsaf naar Smidsplein. 
Rijd door tot het parkeerterrein Smidsplein, voor de Albert Heijn. 
Daar is ook een parkeergarage. 
Het is dan enkele minuten lopen naar Academie Hypnos. 
 
LET OP: Zaterdag is er markt op het Smidsplein. Het kan dan drukker dan anders zijn op het 
parkeerterrein. Je kunt je auto ook op een van de omringende parkeerplaatsen in de wijk 
zetten. 
 
Met het OV: 
Het dichtstbijzijnde treinstation is Barneveld Noord. Op dat treinstation kun je een OV-fiets 
huren. Daarvandaan is het 13 minuten fietsen naar Hypnos. Bus 205 gaat vanaf treinstation 
Barneveld Noord naar bushalte de Punt in Voorthuizen. 
 
Bushalte de Punt in Voorthuizen is de dichtstbijzijnde bushalte. Daarvandaan is het 6 
minuten lopen naar Hypnos. Op bushalte de Punt kun je een fiets huren van KeoBike. 
 
Gebruik de website 9292.nl of de app 9292 voor een advies op maat vanaf jouw locatie. 
 
Voor eventuele vragen: info@hypnos.nl en 06-58015681 
 
Goede reis en welkom!  
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