Routebeschrijving
Met het OV
Met de trein
Trein tot station Terwijde en ± 1,5 km lopen
Tip: huur op station Terwijde een OV fiets
– Neem vanaf station Utrecht Centraal de sprinter richting Den Haag en stap uit
op station Utrecht-Terwijde, treinreistijd ± 4 min;
– Ga vanuit station Terwijde naar de noordkant van het station. Aan deze kant
van het station zie je een AH winkel;
– Loop langs de spoorbaan richting Vleuten. (de spoordijk ligt links van je);
Je loopt dan in de richting van een hoge flat van rode baksteen;
– Blijf de weg volgen, parallel aan de spoorbaan;
– Je steekt de Enghlaan over (hier is een fietstunnel onder het spoor door) en
blijft de weg langs de spoorbaan volgen;
– Net voor een grote kruising met stoplichten, bij het eerste huis aan je
rechterhand, is een weggetje naar rechts. Je ziet een kleine parkeerplaats. Je gaat
dit weggetje in en na 100 meter ben je bij de Buitenplaats aangekomen.
Met de bus
Reistijd ± 21 minuten
Heenreis
– Neem op station Utrecht Centraal bus 26 richting Vleuterweide (overdag elk
kwartier een bus, ’s avonds en op zondag elk half uur een bus);
– Stap uit bij de halte Parkzichtlaan;
– Ga onder het spoor door en sla linksaf. Blijf langs de spoorbaan lopen;
– Voor het laatste huis aan je rechterkant sla je rechtsaf.
Terugreis
Neem bus 26 richting Overvecht noord aan de andere zijde van de Parkzichtlaan.

Met de auto
Met een navigatiesysteem voer je de ‘Hof Terwijdeweg’ in.
Beschrijving van de route vanaf de A2
– Volg Haarrijnse Rading;
– tweede stoplichten – voor je het spoor onderdoor gaat – linksaf;
– de Hof Terwijde weg op. Let op: dit is een smalle weg;
– na het eerste huis aan de linkerkant, is een weggetje naar links. Je ziet een
kleine parkeerplaats.
– Na ±100 meter lopen ben je bij de Buitenplaats gearriveerd.

