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Groenedijk 29 | 3544 ab Utrecht | 030 2724181

06 1745 2611 | info@detuinkamer-utrecht.nl

bereikbaarheid

• De Tuinkamer is gelegen aan Groenedijk 29 – 3544 AB – Utrecht (Langerak, Leidsche Rijn)
• Per auto vanaf de A12: neem afslag 15 De Meern – volg Langerak/Parkwijk – op de eerste rotonde 3/4 rond de Oudenrijnseweg op –
op de tweede rotonde rechtdoor – op de T-splitsing rechtsaf de Langerakbaan op – bij de tweede set verkeerslichten (bij fysiotherapeut)
linksaf het Klifrakplantsoen op – aan het einde van deze weg kunt u rechts gratis parkeren op het parkeerterrein óf met de bocht mee
naar links rijden – ga dan meteen weer rechtsaf en vervolg het Klifrakplantsoen – de eerste weg linksaf nemen, dit is de Groenedijk – aan
uw linkerhand ligt nummer 29 (vrijstaand licht geschilderd pand) – hier bevinden zich nog enkele parkeerplaatsen voor auto’s en ﬁetsen
• Per auto vanaf de A2: neem op de A2 de parallelbaan/ring, die leidt naar afslag 6 t/m 8 – neem afslag 8 naar Langerak – volg Langerak –
via diverse bochten en verkeerslichten rijdt u via de Langerakbaan de nieuwbouwwijk Langerak binnen – bij de derde set verkeerslichten rechtsaf het Klifrakplantsoen op – aan het einde van deze weg kunt u rechts gratis parkeren op het parkeerterrein óf met de
bocht mee naar links rijden – ga dan meteen weer rechtsaf en vervolg het Klifrakplantsoen – de eerste weg linksaf nemen, dit is de
Groenedijk – aan uw linkerhand ligt nummer 29 (vrijstaand licht geschilderd pand) – hier bevinden zich nog enkele parkeerplaatsen
voor auto’s en ﬁetsen
• Per openbaar vervoer: bus 26 vanaf Utrecht Station Terwijde richting Zuilen, uitstappen halte Klifrakplantsoen – bus 26 vanaf Utrecht
Centraal Station richting Vleuterweide, uitstappen halte Klifrakplantsoen – bus 28 vanaf Utrecht Centraal Station richting Vleuten,
uitstappen halte Eerste Westerparklaan – vanaf beide uitstaphaltes is het circa 5 minuten lopen naar de Groenedijk
• Toegang: negeer de eerste voordeur die u ziet en neem het pad langs het water links van het huis om bij De Tuinkamer te komen

de tuinkamer

