Routebeschrijving
GEERTJES HOEVE
Thematerweg 5
3455 SM Haarzuilens
Tel: 030-6775053
www.geertjeshoeve.nl
Met de auto?

het OV?

Fietsen?

Vanuit Amsterdam (A2)
Afslag 6 Maarssen/Vleuten. Bij het
stoplicht rechtsaf en direct na 50 m
weer rechtsaf, bij het bord
industrieterrein De Wetering/
Haarrijn . Zie verder bij Vervolg
onderaan de bladzijde.

Vanaf station Vleuten
(Sprinter tussen Utrecht en Gouda)

Plan een mooie fietsroute op
www.planjeroute.nl en volg het
knooppuntensysteem.
Geertjes Hoeve ligt tussen
knooppunt 40 (Thematerweg) en 13
(Smalle Themaat)

Vanuit Den Haag /Rotterdam
/Arnhem (A12)
Bij knooppunt Oudenrijn
Amsterdam (A2) aanhouden.
Neem afslag 6 Maarssen/Vleuten.
Sla linksaf richting Vleuten. Meteen
na het 1e stoplicht rechtsaf, bij het
bord industrieterrein De Wetering
/Haarrijn. Zie verder bij Vervolg.
Vanuit Den Bosch (A2)
Neem afslag 6 Maarssen/Vleuten
(let op volg ring Utrecht zodat u
vanaf knooppunt Oudenrijn op de
parallelbaan komt).
Sla linksaf richting Vleuten. Meteen
na het 1e stoplicht rechtsaf, bij het
bord industrieterrein De Wetering/
Haarrijn. Zie verder bij Vervolg.
Vervolg
Onderaan slaat u linksaf
(Heldinnenlaan). Weg volgen. Aan
weerszijden van de weg ziet u de
Haarrijnse plas. Ga bij het 1e
kruispunt rechtsaf, richting
Haarzuilens. U rijdt nu op de
Thematerweg. Na 900 meter ziet u
aan de linkerkant het parkeerterrein
waar u kunt parkeren. Geertjes
Hoeve grenst aan het parkeerterrein.
Van harte welkom, u bent
gearriveerd.

Buslijn 127 richting Kockengen. De
streekbus vertrekt 1x per uur en
brengt u in 10 minuten op de
boerderij. Elk uur om .04 voor
actuele vertrektijden zie 9292ov.nl
Op het perron de trap af en naar
links. U ziet hier de bushalte. Neem
buslijn 127 richting Kockengen.
Stap uit bij de halte Joostenlaan. De
bus stopt voor de boerderij. U hoeft
alleen nog even de straat over te
steken.
Bus gemist? U kunt ook in 20 – 30
minuten naar de boerderij wandelen
door het mooie buitengebied. Er is
ook een OV-fiets beschikbaar.

Vanaf station Utrecht
10 km. ± 35 minuten.
Vanaf het centrum van Utrecht fietst
u in een half uur naar de boerderij.
Volg knooppunten:
26, 20, 24, 22, 54, 13, 40
Vanaf station Woerden
13,5 km. ± 50 minuten.
Prachtige fietsroute, u fietst door het
Groene Hart langs kasteel de Haar.
Volg knooppunten:
68-70-71-72-73-74-75-10-11-1240-13
Ook loopt fietsroute LF4 langs
onze boerderij.

Wandelen?
Zin in een wandeling? U loopt in 20
– 30 minuten vanaf het station
Vleuten naar Geertjes Hoeve.
Ga op het perron de trap af en sla
rechtsaf. Loop de John
F. Kennedylaan uit. Ga linksaf de
Dorpsstraat in. Vervolg de weg en
hou rechts aan. Nog een klein stukje
de Parkweg volgen. U ziet nu aan de
rechterkant een lange laan: de
Joostenlaan. Deze laan uitlopen. De
boerderij bevind zich aan de
rechterkant. U benadert de boerderij
van de achterkant. Neem de oprit
vanaf de Thematerweg. Van harte
welkom, u bent
gearriveerd.
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