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ROUTEBESCHRIJVING 

 

Naar: Youké, locatie Leidsche Rijn 

 Hof ter Weydeweg 20 

 3543 BC  Utrecht 

 030-7601060 

 leidscherijn@youkejeugd.nl 

  

 

 

Met openbaar vervoer 

 

Vanuit Utrecht: 

Met de trein: 

Neem de (sprinter) trein richting Woerden - Den Haag en stap uit bij station Terwijde.   

Loop richting het rode flatgebouw, het spoor is aan uw linkerzijde. 

Blijf langs het spoor lopen tot voorbij de flat. U bent aangekomen bij boerderij nr. 20.  

 

Met de bus: 

Neem Lijn 26 van GVU  busdiensten naar Vleuterweide, richting Langerak. De bus vertrekt vanaf Utrecht 

centraal station en rijdt via het 24 Oktoberplein richting Terwijde. Stap bij station Terwijde uit. Loop 

richting het rode flatgebouw, het spoor is aan uw linkerzijde. Blijf langs het spoor lopen tot voorbij de 

flat. U bent aangekomen bij boerderij nr. 20.  

 

U kunt ook lijn 39 nemen naar Station Maarssen via Terwijde of Lijn 19 Terwijde de Wetering. De bus 

vertrekt vanaf Utrecht centraal station en rijdt via de Vleutenseweg naar Terwijde. Stap uit bij halte 

Waterwinpark. Loop richting het spoor en voorbij de rode flat. Daarna, direct voor het spoor, naar rechts 

en verder langs het spoor. Boerderij nr. 20 is aan uw rechterzijde.   

 

Vanuit Woerden:  

Met de trein:  

Neem de (sprinter) trein richting Utrecht Centraal en stap uit bij station Terwijde.  Loop richting het rode 

flatgebouw, het spoor is aan uw linkerzijde. Blijf langs het spoor lopen tot voorbij de flat. U bent 

aangekomen bij boerderij nr. 20.  

 

Met de auto 

Tip: Mocht u gebruik maken van een navigatiesysteem, gebruik dan bestemming Emile 

Hullebroeckstraat. Youké is tegenover het gezondheidscentrum in deze straat. Als u de Hof Ter 

Weydeweg gebruikt als bestemming komt u aan op de verkeerde zijde van de Hof Ter Weydeweg. 

 

Vanuit alle richtingen: 

Ga naar de A2 : Utrecht-Amsterdam.  

Neem de rechter tunnelbuis richting Maarssen. Neem afslag 6 Maarssen. Bovenaan de afslag linksaf.  

 

Ga naar de A2: Amsterdam-Utrecht 

Neem afslag 6 Maarssen, Bovenaan de afslag rechtsaf.  
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Blijf deze weg volgen totdat u onder het spoor/viaduct door bent gereden. Bij de stoplichten linksaf de 

Vleutensebaan op. Bij de volgende stoplichten linksaf onder het spoor door en vervolgens direct daarna 

naar rechts om de Hof ter Weydeweg op te rijden. Na +/- 300 meter bent u gearriveerd. 

 

Vanuit Woerden: 

Vanaf de Utrechtsestraatweg na 1.6 km de afslag na de rotonde (N198) richting Harmelen. Daarna 

eerste afslag op de rotonde (de Geestdorp (N198) richting Harmelen. Linksaf de Breudijk op en na 2.1 

km. Schuin links de Breudijktunnel op. Na 1.3 km rechtsaf de Parkweg op en na 1,7 km linksaf de 

Dorpsstraat op. Neem na 1,6 km de eerste afslag op de rotonde (Hindersteinlaan) en na +/- 450 m. 

rechtsaf de Haarrijnse Rading op.  

 

Blijf deze weg volgen totdat u onder het spoor/viaduct door bent gereden. Bij de stoplichten linksaf de 

Vleutensebaan op. Bij de volgende stoplichten linksaf onder het spoor door en vervolgens direct daarna 

naar rechts om de Hof ter Weydeweg op te rijden. Na +/- 300 meter bent u gearriveerd. 

 

Vanuit Harmelen: 

Ga alsmaar rechtdoor via de Stroomruglaan, Huis te Vleutebaan naar de Vleutensebaan. Op de 

Vleutensebaan gaat u bij de stoplichten linksaf onder het spoor door en vervolgens direct daarna naar 

rechts om de Hof ter Weydeweg op te rijden. Na +/- 300 meter bent u gearriveerd. 

 

Vanuit Vleuten: 

Ga via de Hindersteinlaan naar de Haarrijnse Rading. Sla rechts af. Blijf deze weg volgen totdat u onder 

het spoor/viaduct door bent gereden. Bij de stoplichten linksaf de Vleutensebaan op. Bij de volgende 

stoplichten linksaf onder het spoor door en vervolgens direct daarna naar rechts om de Hof ter 

Weydeweg op te rijden. Na +/- 300 meter bent u gearriveerd. 

 

Parkeren 

U kunt gratis parkeren op de Hof ter Weydeweg en in aangrenzende straten. 

  

 


