DíMens

Laan van Niftarlake 37
3612 BL TIENHOVEN
0346 265651
06 51516464
l.zijderveld@kpnplanet.nl

Per auto
Vanuit alle richtingen neemt u richting Utrecht. Tienhoven is het best te bereiken via de A2 of de A27.

A2
A

Vanuit Amsterdam neemt u na
Breukelen de Ring Utrecht en de
afslag Maarssen. Vanuit Den Bosch
neemt u voor de tunnel bij Utrecht de
afslag Maarssen. U komt dan op de
ringweg Utrecht-noord.

B

Op de ringweg Utrecht Noord neemt u
de afslag Maarsseveen (oppassen;
afslag heeft een scherpe bocht). U rijdt
rechtdoor totdat u bij een T-splitsing
aankomt. Daar gaat u Linksaf richting
Tienhoven. Rechtdoorrijden tot aan de
volgende T-splitsing. Daar gaat u
rechtsaf richting Tienhoven.
Vervolgens komt u bij het dorp OudMaarsseveen direct weer een Tsplitsing tegen. U gaat dan linksaf. Het
dorp Oud-Maarsseveen gaat over in
Tienhoven.

C

Nadat u het bord Tienhoven bent
gepasseerd , gaat u over een klein
bruggetje. Na het bruggetje slaat u
linksaf de Ds. Ulfferslaan in. Aan u
rechterhand treft u dan een klein
parkeerterrein aan. Daar kunt u de
auto parkeren. U loopt terug naar de
hoofdweg (=Laan van Niftarlake) en u
gaat het pad in richting huisnr. 37.
LET OP: Nummer 37 bevindt zich
tussen huisnummer 33 en huisnummer
35, u moet een pad met coniferen
inlopen.

A27
A

Zowel vanuit het noorden als vanuit het
zuiden neemt u de afslag BilthovenMaartensdijk en aan het einde van de
afslag richting Maartensdijk. Vlak na
het benzinestation aan uw linkerhand
gaat u linksaf richting W estbroekAchtienhoven.

B

U rijdt naar en door Westbroek heen op
een slingerende landweg. Bij Westbroek
gaat u rechtdoor totdat u het dorp geheel
uitbent. Vervolgens maakt de weg een
scherpe bocht naar links. Daarna neemt
u de eerste weg rechts en rijdt u
rechtdoor totdat u bij Oud-Maarsseveen
aankomt. Recht door blijven rijden, OudMaarsseveen gaat over in Tienhoven.

Zie verder onder C via A2.

