ROUTEBESCHRIJVING MAKEBLIJDE HOUTEN - Oud Wulfseweg 3 Houten
Auto
1 - U neemt vanaf de A27 (afslag 29), via De Staart komt u bij de
T-splitsing van de Rondweg of
1 - U neemt vanaf de A12 (richting Nieuwegein) de afslag
Houten. U volgt de borden "Houten" via de N408
en de N409 komt u bij de T-splitsing van de Rondweg.
2 - Op de T–splitsing met de Rondweg slaat u in beide gevallen
linksaf.
3 - U volgt de Rondweg tot de afslag naar links "sportpark
Oud Wulven, Begraafplaats Oud Wulven".
Dit is de Oud Wulfseweg.
4 - Meteen aan uw rechterhand is de ingang van Makeblijde.
Parkeren
1 - U kunt de auto buiten de poort gratis parkeren.
Is hier geen plek meer, dan kunt u terecht op het parkeerterrein van Het Wellant College
(Randhoeve 2).
1 - U gaat links de Rondweg weer op.
2 - Bij de stoplichten gaat u rechtsaf (De Hoeve).
3 - Na 150 m ligt links de ingang van het parkeerterrein van
het Wellant College. Parkeer zover mogelijk achterin
4 - Aan de achterzijde staan borden die u naar de
hoofdingang bij het paviljoen van Makeblijde verwijzen.
5 - U gaat de fiets/loopbrug over en loopt langs een
heemtuin (links) en de schooltuinen (rechts) naar de ingang van Makeblijde.
Attentie
Navigatiesystemen geven niet alle huisnummers aan. Dit kan tot verwarring leiden. Wij
raden u daarom aan onze routebeschrijving te volgen.
Trein / OV-fiets
1 - Makeblijde ligt op 12 minuten lopen van NS station Houten.
2 - U loopt de fietsenstalling van het station uit (aan kant
Onderdoor) en loopt naar links, naar de klokkentoren
van het Gemeentehuis.
3 - Ga bij de klokkentoren naar rechts (fontein aan de linkerhand)
en volg het fietspad (Weerwolfseind).
4 - Ga bij het eerste fietskruispunt naar rechts, richting Utrecht
(Graanhoeve / Lobbendijk)
5 - U loopt vervolgens alleen maar rechtdoor (incl. weg en
fiets/loopbrug oversteken).
6 - Al wandelend langs een heemtuin (links) en de schooltuinen
(rechts) volgt u onze roze borden en bereikt u de ingang
van Makeblijde via schelpenpad.
Attentie: Deze route is korter, dan de route via de smartphone.

