Routebeschrijving
Vanuit de richting Amsterdam:
1
2
3
4
5
6
7
8

Volg A2 richting Utrecht volgen tot aan afrit Oog in Al
Bovenaan afrit bij rotonde rechtsaf richting Utrecht
Brug over tot aan stoplichten, hier links voorsorteren, richting Utrecht
Met brug over Amsterdam Rijn kanaal en weg volgen tot 1e stoplichten, hier rechts voorsorteren
(maar niet rechtsafslaan!)
Bij tweede stoplichten weer rechts voorsorteren en nu rechts afslaan richting Oog in Al
Weg volgen tot aan stoplichten (over brug en na brug aan rechterhand een kerk)
Na stoplichten nog 50 meter rechtdoor en dan direct links afslaan, Winnubstlaan in
Dan na 50 meter direct weer rechtsaf de Von Weberstraat inrijden. Na eerste zijstraat links gepasseerd te zijn,
het eerste huis (nr.45) aan de linkerkant, met grote berkenboom in de voortuin.

Vanuit de richting Rotterdam/ Den Haag:
1
2
3
4
5
6
7
8

A12 richting Utrecht
A12 vervolgen tot de afslag A2 Amsterdam / ’s Hertogenbosch
Volg de richting Amsterdam.
De weg maakt een grote bocht
Voor de oprit naar A2 direct de afrit volgen (Centrum/Jaarbeurs, De Meern)
Bovenaan afslag bij stoplichten rechtsaf richting Utrecht
Weg volgen (gaat met brug water over) tot aan het verkeersplein met stoplichten.
Bij rotonde linksaf; dwz. rotonde middendoor/dwars oversteken richting `Oog in Al �
(verkeersplein driekwart nemen) en voorbij Texaco tankstation rechtsaf.
9 Weg volgen, tot 200 meter voor de tweede stoplichten, weg rechtsaf in: Winnubstlaan.
10 Dan na 50 meter direct weer rechtsaf de Von Weberstraat inrijden. Na eerste zijstraat links gepasseerd te zijn,
het eerste huis (nr.45) aan de linkerkant, met grote berkenboom in de voortuin.

Vanuit de richting Amersfoort (vanaf punt 1)/ Hilversum (vanaf punt 3):

1 A28 richting Utrecht
2 Aangekomen bij ring Utrecht A27 volgen richting Jaarbeurs/Breda/Rotterdam/Den Haag/ Arnhem
3 Op A27 bij knooppunt Lunetten voor A12 voorsorteren (Ring Utrecht/Jaarbeurs/ Arnhem/ Den Haag/Rotterdam
4 Na keuze voor A12 direct weer splitsing, ook hier weer Ring Utrecht/Jaarbeurs/Den Haag/Rotterdam volgen
5 Rechts blijven aanhouden; ring Utrecht/Jaarbeurs volgen, dit is de parallelbaan van de A12
6 Weg vervolgen tot afrit richting A2 Amsterdam/Ring Utrecht
7 Tijdens de afrit richting A2 komt afrit 8: Centrum/De Meern
8 Bovenaan afslag bij stoplichten rechtsaf richting Utrecht
Zie voor vervolg onder punt 7 route vanuit Rotterdam/ Den Haag.

Vanuit de richting Arnhem:

1 Volg A12 richting Utrecht
2 Bij ring Utrecht rechts blijven aanhouden en op parallelbaan blijven rijden (volg borden Nieuwegein, Jaarbeurs)
Zie verder onder punt 5 route vanuit Amersfoort.

