
 
Routebeschrijving NeutraLife 
 
Komende vanuit het westen van het land zoals Rotterdam en Den Haag via de A12 naar 
Utrecht. Bij Utrecht aangekomen Amersfoort aanhouden (knooppunt Lunetten A27), na 
enkele kilometers dient zicht de afslag Amersfoort A28 aan, deze nemen en doorrijden tot 
knooppunt Hoevelaken alwaar u de A1 kiest richting Apeldoorn. U vervolgt de A1 en gaat bij 
afslag 23 de A1 af (Deventer/Zutphen). Onderaan het taluud neemt u de stoplichten linksaf 
richting Zutphen/Gorssel (N348). Op deze weg gaat u bij de stoplichten (bord Epse) waar u 
links Chinees Restaurant De Rozentuin aantreft, linksaf. U draait na de stoplichten, de 
Chinees aan uw linkerhand houdend, direct links de ventweg op (Dortherweg). U vervolgt 
deze landelijke weg en passeert enkele vrijstaande huizen. U rijdt door totdat u aan de 
linkerzijde van de weg een straatnaambord met “Olthoflaan” aantreft. Hier gaat u rechtsaf, na 
ongeveer 200 meter gaat u de eerste links, dit is de Klembergerweg. Rij door tot in de bocht. 
NeutraLife is gevestigd op nummer 5 aan uw rechterhand.   
 
Vanuit Amsterdam: 
U neemt de A1 richting Amersfoort en Apeldoorn, u vervolgt de A1 en gaat bij afslag 23 de 
A1 af (Deventer/Zutphen). Onderaan het taluud neemt u de stoplichten linksaf richting 
Zutphen/Gorssel (N348). Op deze weg gaat u bij de stoplichten (bord Epse) waar u links 
Chinees Restaurant De Rozentuin aantreft, linksaf. U draait na de stoplichten, de Chinees 
aan uw linkerhand houdend, direct links de ventweg op (Dortherweg). U vervolgt deze 
landelijke weg en passeert enkele vrijstaande huizen. U rijdt door totdat u aan de linkerzijde 
van de weg een straatnaambord met “Olthoflaan” aantreft. Hier gaat u rechtsaf, na ongeveer 
200 meter gaat u de eerste links, dit is de Klembergerweg. Rij door tot in de bocht. 
NeutraLife is gevestigd op nummer 5 aan uw rechterhand. 
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