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Auto 

Vanaf de A12 (Utrecht - Den Haag) neemt u afslag 12a richting Bodegraven. Op de 

N11 neemt u nogmaals de afslag Bodegraven. Aan het eind van de afrit gaat u op de 

dubbele rotonde rechtsaf de Goudseweg op. Vervolgens neemt u over het spoor de 

eerste weg links. U rijdt nu langs het station en gaat de eerste weg weer links. Opnieuw 

gaat u over het spoor en dan neemt u direct de eerste weg rechts. Dit is de Oud 

Bodegraafseweg. Houd na 500 meter links aan op de Oud Bodegraafseweg. Logies 

Oudboreft vindt u na ongeveer 1 kilometer links van de weg. 

Vanaf de A12 (Den Haag - Utrecht) neemt u afslag 12 Reeuwijk. Aan het eind van de 

afrit gaat u rechtsaf richting Bodegraven, dit is de Goudsestraatweg (N459). Op de 

dubbele rotonde gaat u rechtdoor de Goudseweg op. Vervolgens neemt u over het spoor 

de eerste weg links. U rijdt nu langs het station en gaat de eerste weg weer links. 

Opnieuw gaat u over het spoor en dan neemt u direct de eerste weg rechts. Dit is de Oud 

Bodegraafseweg. Houd na 500 meter links aan op de Oud Bodegraafseweg. Logies 

Oudboreft vindt u na ongeveer 1 kilometer links van de weg. 

Vanaf de N11 (Leiden - Bodegraven) neemt u afslag Bodegraven Centrum. Aan het 

eind van de afrit gaat u op de rotonde rechtsaf. U volgt de Oude Rijn totdat de weg met 

een scherpe bocht afbuigt naar rechts. U bent dan op de Doortocht. Deze slingerende 

weg volgt u tot u op een t-splitsing komt en u gaat dan rechtsaf het spoor over en direct 

weer rechtsaf de Oud Bodegraafseweg op. Houd na 500 meter links aan op de Oud 

Bodegraafseweg. Logies Oudboreft vindt u na ongeveer 1 kilometer links van de weg. 

Openbaar vervoer 

Vanaf NS-station Bodegraven is het ongeveer 1,5 kilometer lopen naar Logies Oudboreft. 

Vanaf het station gaat u linksaf de stationsweg op en u gaat de eerste weg linksaf. Over 

het spoor neemt u direct de eerste weg rechts. Dit is de Oud Bodegraafseweg. Na 500 

meter houdt u links aan op de Oud Bodegraafseweg. Logies Oudboreft vindt u na 

ongeveer 1 kilometer aan de linkerkant van de weg. 

 


