
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Routebeschrijving naar 

Blokhoeve 7, Nieuwegein 



 Zo kom je makkelijk 

naar je bijeenkomst 

Met het openbaar vervoer 

Vanuit Utrecht Centraal/Jaarbeursplein neem je de sneltram naar Nieuwegein – Zuid of IJsselstein. 

Deze vertrekt iedere zeven minuten. Na ongeveer vijftien minuten stap je uit bij halte Zuilenstein. Je 

steekt direct de weg over en volgt de weg tussen het NBC en de Beursfabriek. Green Village bevindt 

zich voor je, de boerderij met de rietenkap. 

Met de auto 

Vanuit Amsterdam (A2)  

Op het verkeersplein Oudenrijn volg je de borden richting Arnhem (A12). Je neemt afslag 16 richting 

Nieuwegein. Onderaan deze afslag ga je rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij het tweede verkeerslicht 

linksaf (na de Shell, afslag ‘Blokhoeve – Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). Bij het eerste verkeerslicht 

linksaf en dan rij je rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je, de boerderij met de rietenkap. 

Vanuit ’s Hertogenbosch (A2)  

Je neemt afslag 9 Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven. Bovenaan de afslag bij het verkeerslicht ga 

je rechtsaf. Vervolgens ga je bij het tweede verkeerslicht linksaf de AC Verhoefweg op. Bij het derde 

verkeerslicht ga je rechtsaf (afslag ‘Blokhoeve – Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). Bij het eerste 

verkeerslicht linksaf en je rijdt dan rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je.  

Vanuit Den Haag (A12) 

Neem afslag 16 richting Nieuwegein. Onderaan deze afslag ga je rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij 

het tweede verkeerslicht linksaf (na de Shell, afslag ‘Blokhoeve – Zuid/Huis de Geer/ Noorderveld’). 

Je rijdt dan rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je.  

Vanuit Arnhem/Hilversum/Amersfoort  

Je neemt bij het knooppunt Lunetten, de A12 richting Nieuwegein (rechts aanhouden). Je passeert 

het Amsterdam Rijnkanaal. Vervolgens neem je afslag 16 richting Nieuwegein. Onderaan de afslag 

ga je bij het verkeerslicht rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij het tweede verkeerslicht linksaf (na de 

Shell, afslag ‘Blokhoeve –Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). Bij het eerste verkeerslicht linksaf en je 

rijdt rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je. 
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