Routebeschrijving: naar Ridderhofstad Den Engh, Utrecht
Vanaf NS-station Terwijde:
Bus: 19 of 39 vanaf halte Waterwinpark richting Maarssen. Bij NS-station linksaf de
Vleutensebaan op. Sla rechtsaf naar de Musicallaan. U vindt de bushalte aan uw
rechterhand. Bij halte Walter Kollolaan stapt u uit. Ga daar in noordwestelijke richting de
Krommewetering op. Sla linksaf (brug over) naar de Walter Kollolaan. Neem een scherpe
bocht naar rechts naar de Jean Gilbertlaan. Sla linksaf naar de Emmerich Kalmanlaan. U
vindt de boerderij aan de linkerkant.
Looproute: 20 minuten, 1.6 km. Ga linksaf de Vleutensebaan op. Loop via de
Operettelaan, door het Waterwinpark, naar de Walter Kollolaan. Ga na 0.6 km schuin
links de Jean Gilbertlaan op. Ga na 0.6 km linksaf de Emmerich Kalmanlaan op. U vindt
de boerderij aan de linkerkant.

Met de auto:
Vanuit de richting Den Haag vanaf de A12: Neem de afslag 14a-Harmelen richting
Harmelen/De Meern-West. Ga verder op de N419. Neem op de rotonde de 2e afslag naar
Veldhuizerweg/N198. Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Veldhuizerweg. Sla linksaf
naar de Landschapsbaan. Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Rivierkom. Neem
op de rotonde de eerste afslag naar Stroomrugbaan. De weg vervolgen naar Huis te
Vleutenbaan. Sla linksaf naar de Haarrijnse Rading. Sla rechtsaf naar de
Componistenlaan. Sla rechtsaf naar de Robert Planquettelaan. Neem de eerste afslag
links, de Johann Strausslaan op. Aan het einde vindt u de boerderij op de Emmerich
Kalmanlaan.
Vanuit de richting Den Bosch/Breda bij knooppunt Oudenrijn: Ga verder op de N198 naar
Maarssen. Sla rechtsaf naar de Dominee Martin Luther Kinglaan. Sla linksaf de oprit naar
de A2 richting Amsterdam. Houd links aan om door te rijden in de richting van de N230.
Houd rechts aan, rij door op afslag 6 en volg de borden Maarssen/Vleuten/Ring/N230.
Houd links aan bij de splitsing, volg de borden voor Vleuten en voeg in op de N230. Ga
rechtdoor op de Haarrijnse Rading (borden naar de Wetering). Sla linksaf naar de
Componistenlaan. Sla rechtsaf naar de Robert Planquettelaan. Neem de eerste afslag
links, de Johann Strausslaan op. Aan het einde vindt u de boerderij op de Emmerich
Kalmanlaan.
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