
ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging

Pompmolenlaan 16
3447 GK Woerden 

Tel: 0348 - 748 200

ROUTEBESCHRIJVING ANBOS

PER AUTO:

Vanaf knooppunt Oudenrijn:
U volgt de A12 richting Den Haag/Rotterdam. U neemt afslag 14 Woerden.
Onder aan de afslag gaat u rechts af de Europabaan op. Na zo’n 600 meter
gaat u links af (dat is net voorbij het TEXACO tankstation). Na 90 meter slaat 
u rechts af en direct neemt u de eerste straat links. Dit is de Pompmolenlaan.
Na zo’n 300 meter treft u aan uw rechterzijde het pand van ANBOS aan
(hoek Pompmolenlaan / Wipmolenlaan).

Vanaf Gouda:
U neemt afslag 14 Woerden. Onder aan de afslag gaat u rechts af het viaduct
onder door en rijdt u de Europabaan op. Na zo’n 700 meter gaat u links
af (dat is net voorbij het TEXACO tankstation). Na 90 meter slaat u rechts af 
en direct neemt u de eerste straat links. Dit is de Pompmolenlaan. Na zo’n 300
meter treft u aan uw rechterzijde het pand van ANBOS aan (hoek Pompmolen-
laan / Wipmolenlaan).

Vanaf A2 noordelijke of zuidelijke richting:
U heeft de mogelijkheid om via de snelweg A12 te gaan maar u kunt ook 
binnendoor via provinciale wegen. Vanaf Amsterdam kunt u zowel via afslag 
Vinkeveen als via de afslag Breukelen en vanaf Den Bosch via de afslag 
IJsselstein. Voor verdere route informatie verwijzen wij u graag naar  
www.anwb.nl/routeplanner.

PER OPENBAAR VERVOER:
Per trein aankomende verlaat u Station Woerden aan de zuidzijde. Looproute – 
u houdt rechts langs het spoor aan richting de Houttuinlaan. De Houttuinlaan 
loopt u uit tot het einde waarbij u genoodzaakt bent aan het einde links af te 
gaan, u loopt nu op de Blekerijlaan. U loopt rechtdoor en steekt de Middelland-
baan over. U bevindt zich nu op de Wipmolenlaan. Aan het eind aan de rech-
terzijde treft u het ANBOS pand. De loopafstand bedraagt ca. 1,3 km en duurt 
ongeveer 17 minuten.

Liever met de bus? Dan kunt u lijn 3 nemen van Woerden NS Zuidzijde naar
Woerden NS via Molenvliet en Centrum. Reistijd 2 minuten, u stapt uit bij de
tweede halte t.w. Wipmolenlaan. Aan de kant van de bushalte ziet u op de
hoek het pand van ANBOS.

Let wel: deze bus gaat 2x per uur. Controleer hierom vooraf de juiste  
vertrektijd via de OV-planner op het internet.


