Routebeschrijving
Let op: Ons adres staat in veel navigatiesystemen verkeerd of is onbekend en daarom lastig te
vinden. Gebruik daarom onderstaande routebeschrijving of kijk op http://maps.google.nl/ en zoek
op Geerkade 10.
Adres:
Vergader- en cursuslocatie De Hooizolder
Contact personen: Linda en Arno Plomp
Geerkade 10
3648 NX Wilnis
E-mail:
info@opdehooizolder.nl
Telefoon:
0346 - 24 14 72
Mobiel Linda: 06 - 11 20 73 28
GPS coördinaat:
52.164° Noord (52° 9' 50'' Noord)
4.905° Oost (+4° 54' 19'' Oost)
Nederlandse stafkaart notatie: 122008 464092

Met de auto vanuit richting Amsterdam:
Volg de A2 richting Utrecht.
Neem afslag Breukelen (afslag 5).
Neem onderaan de afrit de tweede afslag op de rotonde (rechtdoor).
Volg deze weg, dit is de N401.
Na ong. 6 km komt u bij de rotonde met de provinciale weg N212 (Ing. Enschede
weg), ga hier rechts.
Na ong. 3 km gaat u bij de 2e afslag (net over de brug!) linksaf de Geerkade op.
Na 150 m is rechts de oprijlaan naar de boerderij op nummer 10.
Aan het einde van de oprijlaan kunt u op het erf parkeren.
Met de auto vanuit richting Utrecht:
Volg de A2 richting Amsterdam.
Neem afslag Breukelen (afslag 5).
Neem onderaan de afrit de eerste afslag op de rotonde, deze weg gaat onder de
A2 door en komt dan uit op een volgende rotonde.
Neem op deze rotonde de derde afslag (linksaf).
Volg deze weg, dit is de N401.
Na ong. 6 km komt u bij de rotonde met de provinciale weg N212 (Ing. Enschede
weg), ga hier rechts.
Na ong. 3 km gaat u bij de 2e afslag (net over de brug!) linksaf de Geerkade op.
Na 150 m is rechts de oprijlaan naar de boerderij op nummer 10.
Aan het einde van de oprijlaan kunt u op het erf parkeren.

Met de auto vanuit richting Den Haag:
Volg de A12 richting Utrecht.
Neem afslag Woerden (afslag 14).
Ga onderaan de afrit rechtsaf de Europabaan op richting Woerden.
Neem op de eerste rotonde de eerste afslag (rechtsaf; de Steinhagenseweg).
Neem op de volgende rotonde de eerste afslag (rechtsaf;nog steeds de
Steinhagenseweg) en volg deze weg onder het spoor door.
Neem aan het einde van deze weg bij de rotonde de eerste afslag (rechtsaf) de
N198 op richting Harmelen.
Neem op de volgende rotonde de tweede afslag (linksaf) de N212 (Ing.
Enschedeweg) op richting Wilnis.
Volg deze weg en ga bij de 2 rotondes rechtdoor.
Na de 2e rotonde slaat u na ong. 3 km bij de 2e afslag (net over de brug!) linksaf
de Geerkade op.
Na 150 m is rechts de oprijlaan naar de boerderij op nummer 10.
Aan het einde van de oprijlaan kunt u op het erf parkeren.
Met het openbaar vervoer:
Bus 141 vanuit Woerden stopt bij bushalte Geerkade, waarvandaan het nog 4
minuten lopen is naar Geerkade 10.
NS station Breukelen is op 8 kilometer afstand. Een taxi of lift vanaf dit station
naar Geerkade 10 is aan te bevelen (10 minuten).
NS station Woerden is op 10 kilometer afstand. Hiervandaan vertrekt bus 141
richting Wilnis, uitstappen halte Geerkade en nog 4 minuten lopen naar Geerkade
10.
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