Routebeschrijving naar De Vrijstaat

Route naar De Vrijstaat Boerderij
Auto
Vanuit Utrecht (binnenstad), over de gele brug: Ga via de Vleutenseweg richting Vleuten. Neem de gele brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal. Blijf alsmaar rechtdoor rijden, deze weg gaat over in de Vleutensebaan. De weg wijkt op een gegeven
moment af naar links. Sla bij deze splitsing linksaf naar de Dirck Hoetweg. Volg deze weg tot de T-splitsing en sla hier rechtsaf
de Grauwaartsingel op. Blijf deze weg volgen en ga net vóór de bussluis linksaf De Madridstraat in. De pas gebouwde school
ligt nu aan je linkerhand. Sla vlak na de school linksaf en volg de weg naar het terrein van De Vrijstaart Boerderij (lichtgroene
pijl op de kaart).
Vanaf de snelweg
Algemene route vanaf Stadsbaan Leidsche Rijn:
Op de Stadsbaan Leidsche Rijn rij je bij de 2de stoplichten rechterafslag nemen, en dan rechtdoor naar het Berlijnplein. Rechts
zie je het grote rode gebouw van de Cinemec. Sla voor je het rode gebouw passeert linksaf, steek het plein over en rijd de
Madridstraat in. Volg de weg met een bocht naar links en naar rechts naar beneden, halverwege deze weg vlak voor het
schoolgebouw kun je rechts afslaan. Volg het weggetje naar beneden en rijd aan het eind linksaf het erf van De Boerderij op
(lichtgroene pijl op de kaart).
Vanuit Amsterdam (A2): Neem op de A2 afslag 6 t/m 8 (Maarssen N230) richting Vleuten/Ring Noord. Neem dan afslag 8
(Utrecht-Papendorp/Utrecht-Langerak). Vervolg hier je weg op de Stadsbaan Leidsche Rijn via de algemene route.
Vanuit Den Haag/Rotterdam (A12): Neem op de A12 afslag 16 t/m 18 (Knooppunt Oudenrijn). Switch naar de A2 richting
Amsterdam, volg borden Ring (West/Centrum, Amsterdam A2/E35). Neem afslag 8 (De Meern/Centrum/ Langerak N198). Sla
eerst linksaf de Martin Luther Kinglaan op en sla dan rechtsaf de Stadsbaan Leidsche Rijn op. Volg vanaf hier de algemene
route.
Vanuit Den Bosch (A2): Houd bij knooppunt Oudenrijn rechts aan en volg de borden Centrum. Neem afslag 8
(De Meern/Centrum/Langerak N198). ). Sla eerst linksaf de Martin Luther Kinglaan op en sla dan rechtsaf de Stadsbaan
Leidsche Rijn op. Volg vanaf hier de algemene route.

NB Ons officiële adres is Hof van Monaco 3, 3541 DT Utrecht, maar navigatie werkt nog niet altijd in onze buurt. Wil je hem
toch gebruiken, navigeer dan op Madridstraat 1 (vanuit de stad) of het Berlijnplein (vanaf de snelweg) en volg daarna de
route zoals hierboven beschreven.
Fiets (rode routes op de kaart)
Vanuit de binnenstad ga je over de gele brug aan het einde van de Vleutenseweg. Vervolg het fietspad en neem de tweede
afslag links, fietsroute richting Berlijnplein/Parkwijk. Fiets langs de Cinemec (aan je linkerhand) en steek het Berlijnplein over.
Vervolg het fietspad rechtdoor. Aan de linkerhand zie je onze boerderij al liggen. Ook zie je het nieuwe schoolgebouw. Fiets
om dit schoolgebouw heen en sla linksaf de Madridstraat in. De weg gaat iets omhoog. Direct na het schoolgebouw kun je
linksaf slaan (gemarkeerd met borden van De Vrijstaat). Vervolg het weggetje naar beneden en sla aan het einde linksaf het
erf van de Boerderij op (lichtgroene pijl op de kaart).
Vanuit Leidsche Rijn Terwijde / Parkwijk ga je vanaf de Laurierweg richting de Grauwaartsingel. Direct na ca 20 meter (ter
hoogte van het expositiegebouw) links de Madridstraat op. Rijd langs het nieuwe schoolgebouw (je hebt het schoolgebouw
aan je linkerhand) en sla links af het kleine weggetje in naar beneden. Je komt uit bij De Vrijstaat Boerderij (licht groene pijl
op de kaart).
Openbaar vervoer
Voor de snelste verbinding kijk je op www.9292.nl. Er stoppen 3 bussen vanaf Utrecht Centraal vlak bij het terrein van De
Vrijstaat: lijn 19, 28 en 39 (halte Centrum Boulevard). Vanaf de bushalte zie je de boerderij liggen. Bij het gele muurtje ga je
het trapje af (dat nog niet helemaal is afgebouwd) naar ons erf.
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