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Auto
Ons pand is medio 2011 opgeleverd en op sommige kaarten nog niet
te vinden. Heb je oudere autonavigatie en wordt het adres niet herkend, dan zou je kunnen
navigeren naar Belcampostraat 10: de brandweerkazerne hier vlakbij (zie foto rechtsboven).
Je kan je route ook plannen via de ANWB. Dat is ietsje korter dan onderstaande beschrijving,
maar wel iets ingewikkelder en het kan behoorlijk dwalen worden hier in Leidsche Rijn.
Vanaf Amsterdam. Neem afslag 6 Maarssen-Vleuten. Bij de stoplichten rechtsaf richting Vleuten.
Aan het einde (ca. 2 km) nadat je onder het spoor door bent gegaan, sla je linksaf richting ’t ZandTerwijde Oost en rij je nog zo'n 2 km over een 50km weg. Je passeert links NS Station Terwijde en je
ziet op een gegeven moment aan de rechterkant van de weg die enorme flat van de brandweer
opdoemen: voor het gebouw sla je rechtsaf en gelijk weer rechts, de Emmy van Lokhorststraat in.
Vanaf Hilversum neem je op de A27 afslag 31 Ring Utrecht-Noord, richting Maarssen (N230). Blijf
deze volgen tot je bij de grote kruising met de A2 bent. Daar ga je rechtdoor richting Vleuten en volg
je de aanwijzingen hierboven vanaf afslag 6.
Vanaf Rotterdam en Arnhem is het gemakkelijker om de ANWB-route te volgen.
Trein
Vanaf Utrecht CS kun je 4 keer per uur de Sprinter nemen richting Den Haag/Woerden. Je stapt al na
5 minuten uit op station Terwijde. Vanaf daar loop je langs de Vleutensebaan (met het spoor aan je
linkerzijde). Na 900m zie je de brandweerkazerne aan de rechterkant. Daar sla je de Belcampostraat
in en gelijk weer rechts, de Emmy van Lokhorststraat in. Totaal is het ca. 10 minuten lopen.
Minder snel, maar ook mogelijk is met de Bus.
Lijn 19 of 39 vanaf Busstation West (Jaarbeurszijde) rijden gezamenlijk 4 keer per uur. Je stapt na 15
minuten uit bij halte Jazzsingel. Vanaf daar is het 5 minuten lopen: door de Errol Garnerstraat onder
het spoor door, kruis je de Vleutensebaan en ga je de Belcampostraat in. Gelijk weer rechts is de
Emmy van Lokhorststraat.
Je bent nu op het terrein van De Kersenboomgaard.
We zitten in het eerste van de drie identieke
gebouwen, het roodbruine Gebouw 1: zie foto links.
Bel bij nr. 50 en dan buzz ik je open!

Tot dan!
Arno Peeters 06-22454966

