Routebeschrijving naar De Vrijstaat
LET OP: de wegen in Leidsche Rijn veranderen continu.
Auto
Vanuit Utrecht (binnenstad): Ga via de Vleutenseweg richting
Vleuten. Neem de gele brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Houd links aan bij de stoplichten (de CineMec bioscoop moet
aan je rechterhand zijn). Sla vervolgens rechtsaf richting de
Cinemec. Je komt nu op het Berlijnplein. Volg vanaf hier de
bordjes SB3 (deze leiden je naar De Vrijstaat). Rijd de
Madridstraat op (hier staat een bordje ‘uitsluitend
bestemmingsverkeer’). Volg de weg naar beneden. De
boerderij ligt nu aan je rechterhand. Op de splitsing zie je ons
bord staan. Sla voor het bord rechtsaf en dan kom je uit bij het
terrein van De Vrijstaat. Vanuit Leidsche Rijn Terwijde en
Parkwijk adviseren wij je op de fiets te komen. Met de auto is
de route voortaan via het Berlijnplein (P van de CineMec).
Algemene route vanaf Stadsbaan Leidsche Rijn:
Op de Stadsbaan Leidsche Rijn sla je bij de 2de stoplichten rechtsaf (richting Centrum/Oog in Al). Sla linksaf bij het bord
SB3/P Cinemec invaliden. Je komt nu op het Berlijnplein. Volg op dit plein weer het bordje SB3 en rijd de Madridstraat
op (hier staat een bordje ‘uitsluitend bestemmingsverkeer’). Volg de weg naar beneden. De boerderij ligt nu aan je
rechterhand. Op de splitsing zie je ons bord staan. Sla voor het bord rechtsaf en dan kom je uit bij het terrein van De
Vrijstaat.
Vanuit Amsterdam (A2): Neem op de A2 afslag 6 t/m 8 (Maarssen N230) richting Vleuten/Ring Noord. Neem dan afslag
8 (Utrecht-Papendorp/Utrecht-Langerak). Vervolg hier je weg op de Stadsbaan Leidsche Rijn via de algemene route.
Vanuit Den Haag/Rotterdam (A12): Neem op de A12 afslag 16 t/m 18 (Knooppunt Oudenrijn). Switch naar de A2
richting Amsterdam, volg borden Ring (West/Centrum, Amsterdam A2/E35). Neem afslag 8 (De Meern/Centrum/
Langerak N198). Sla eerst linksaf de Martin Luther Kinglaan op en sla dan rechtsaf de Stadsbaan Leidsche Rijn op. Volg
vanaf hier de algemene route.
Vanuit Den Bosch (A2): Houd bij knooppunt Oudenrijn rechts aan en volg de borden Centrum. Neem afslag 8
(De Meern/Centrum/Langerak N198). ). Sla eerst linksaf de Martin Luther Kinglaan op en sla dan rechtsaf de Stadsbaan
Leidsche Rijn op. Volg vanaf hier de algemene route.
Fiets
Vanuit de binnenstad ga je over de gele brug aan het einde van de Vleutenseweg. Steek bij de stoplichten na de brug
over richting de CineMec bioscoop/Berlijnplein. Aan het einde van het fietspad kom je bij een T-splitsing. Sla hier
linksaf en vervolg je weg langs het piramideachtige gebouw. Sla linksaf en steek bij de stoplichten de Stadbaan Leidsche
Rijn over. Je komt nu uit op de Laurierweg. Neem hier de eerste afslag rechts, je ziet de boerderij nu voor je liggen.
Fiets langs ons bord en je komt uit bij het terrein van De Vrijstaat. Vanuit Leidsche Rijn Terwijde ga je vóór de rotonde
naar links de Madridstraat op. Ga nogmaals links en je komt uit bij De Vrijstaat. Vanuit Parkwijk ga je ook vóór de
rotonde links en steek je na de rotonde de straat over, de Madridstraat in. Na ons bord sla je linksaf en kom je bij ons
terrein uit.
Bus
Voor de snelste verbinding kijk je op www.9292ov.nl. Er stoppen 3 bussen vanaf Utrecht Centraal vlak bij het terrein
van De Vrijstaat: lijn 19, 30 en 39 (halte Madridstraat). Ook lijn 28 (richting Vleuterweide) stopt in de buurt van De
Vrijstaat. Stap uit bij de halte Korianderstraat; loop in de richting waar de bus vandaan kwam, achter restaurant De Baai
en het Gebouw langs. Aan de overkant van de weg ga je de Madridstraat in. Na ons bord sla je linksaf en ben je bij het
terrein van De Vrijstaat.

