ROUTEBESCHRIJVING
VOGELVLINDERWEG 50 3544 NJ UTRECHT (LEIDSCHE RIJN)

Per auto
Vanaf de A2
Neem Utrecht afslag 7 "Leidsche Rijn-centrum / Het Zand" (ring West, NIET
hoofdrijbanen van/naar Amsterdam, maar parallelrijbanen). Volg de borden "Leidsche
Rijn - centrum / Het Zand" (als het spoor aan de rechterhand ligt, linksaf naar Het Zand).
Op de weg ’t Zand neem je de Vogelvlinderweg (linkerhand, 2de weg nadat je de fietswandelboulevard bent overgestoken).
Verderop links zie je Tuin ’t Zand liggen (de grote AVVN-vlag wappert) met daar ons
Centrum voor Tuin & Natuur. Parkeren kan -gratis- langs de weg.
Vanaf de A 12 vanuit Den Haag/Rotterdam of Ede/Arnhem
Neem afslag 15 "De Meern". Volg de borden "De Meern" totdat je het eerste bord "Het
Zand" tegenkomt. Deze borden blijf je volgen totdat je op de weg ’t Zand rijdt. Op de
weg ’t Zand neem je de Vogelvlinderweg.
Verderop links zie je Tuin ’t Zand liggen (de grote AVVN-vlag wappert) met daar ons
Centrum voor Tuin & Natuur. Parkeren kan -gratis- langs de weg.

Per openbaar vervoer
Het AVVN-Centrum voor Tuin & Natuur ligt op loopafstand van NS-station Terwijde (ca.
800 meter). Bij het verlaten van het station steek je in zuidelijke richting (bij de
verkeerslichten) de grote doorgaande straat over. Loop vervolgens rechtdoor : zie het
richtingsbord voor fietsers richting ’t Zand. De weg kruist een voormalig langweggetje,
hier ga je linksaf. Al snel komt dit weggetje uit op de grotere weg ’t Zand. Ga hier
rechtsaf. Bij gebrek aan trottoir loop je over het fietspad tot voorbij de kruising met een
ander fietspad. Daarna neem je de tweede straat links, dit is de Vogelvlinderweg. Na
enkele honderden meters zie je links al de AVVN-vlag wapperen. Het is
ongeveer 10-15 minuten lopen naar ons centrum voor Tuin & Natuur.
Op 2 minuten lopen van ons AVVN-centrum stopt stadsbus 26 van GVU (richting
Vleuterweide). Deze bus vertrekt vanaf NS station Utrecht centraal.

