Adres: Anna Haen - Gein zuid 23a - 1391 JE Abcoude – 0294 288108

ROUTEBESCHRIJVING
Gelegen langs het mooie riviertje het Gein, tussen Abcoude en Driemond hebben wij ons
gevestigd bij boerderij Anna' s Hoeve. Er is voldoende gelegenheid om gratis te parkeren.
Volg de borden op het terrein. Abcoude is 10 minuten van Amsterdam en 20 minuten van
Utrecht.
Let op: bij gebruik van het navigatiesysteem kan aangegeven worden dat het adres, Gein
Zuid 23a niet gevonden wordt. Dit komt omdat het Gein Zuid alleen bereikbaar is voor
bestemmingsverkeer, maar u bent bestemmingsverkeer dus u kunt doorrijden.
Toets dan ipv 23a het nummer 1 in en als u dan aankomt bij nummer 1 vervolgt u de weg
(langs het bord met bestemmingsverkeer) tot nummer 23a (aan de rechterkant).
Komende vanuit A2 Utrecht:
1. Vanuit de A2 (vanuit Utrecht) afslag Abcoude 3 richting Abcoude. (u ziet hier al de bruine borden
met Anna Haen erop)
2. Ga na 250 m rechtsaf op de Burgemeester des Tombeweg richting Abcoude Centrum
3. Ga na 1 km rechtsaf de Stationsstraat op (de Hema ligt links)
4. Blijf het verlengde van de Stationsstraat (hier passeert u het bestemmingsverkeer bord, wat kunt u
negeren) volgen. Dit heet al Gein-Zuid. Na deze ca 2,7 km links aanhouden (niet rechtsaf het
Velterslaantje inslaan).
5. Na ongeveer 0,5 km ziet u rechts Anna Haen liggen.

Komende vanuit A2 Amsterdam:
1. Vanuit de A2 (vanuit Utrecht) afslag Abcoude 3 richting Abcoude (u ziet hier al de bruine borden
met Anna Haen erop)
2. Ga na 250 m rechtsaf op de Burgemeester des Tombeweg richting Abcoude Centrum
3. Ga na 1 km rechtsaf de Stationsstraat op (de Hema ligt links)
4. Blijf het verlengde van de Stationsstraat (hier passeert u het bestemmingsverkeer bord, wat kunt u
negeren) volgen. Dit heet al Gein-Zuid. U heeft het riviertje aan de linkerkant. Na ca 2,7 km deze links
aanhouden (niet rechtsaf het Velterslaantje inslaan).
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5. Na ongeveer 0,5 km ziet u rechts Anna Haen liggen.

Komende vanuit A1 Amersfoort:
1. Bij het knooppunt Diemen de A9 gaat u richting Amstelveen
2. Neem vervolgens de afslag 1-Weesp naar N236/s113 richting Weesp.
3. Houd dan rechts aan en rij in de richting van de Kromwijkdreef/de N236/de s113
4. Houd daarna links aan bij de splitsing
5. Ga dan rechtdoor op de Kromwijkdreef/de N236/de s113
6. Ga verder op de N236
7. Sla rechtsaf naar de Provincialeweg/de N236 (aan de overkant van de weg ligt het Golden Tulip
Hotel)
8. Ga na 2 km na de stoplichten, over de brug, rechtsaf naar de Gein Zuid, volg deze weg met het
water aan uw rechterkant. U komt hier langs een bestemmingsverkeerbord en dit kunt u negeren.
9. Na 2.5 km bent u gearriveerd (Gein Zuid 23a, Abcoude, 1391 JE) en ziet u Anna Haen links liggen.

PARKEREN:
U kunt gratis parkeren bij Anna Haen. Onze parkeerplaats biedt plek aan 20 auto's.
Indien u met meer auto's komt, hebben wij mogelijkheid extra parkeerplaatsen te creëren.
Geef svp aan als u met meer dan 20 auto's komt.

OPENBAAR VERVOER
Met de trein
Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vertrekken een paar keer per uur treinen naar Abcoude. Vanaf station
Abcoude kunt lopen naar Anna Haen maar hou rekening met een half uur lopen. Het alternatief is om vanaf Gein
Zuid met collega’s mee te rijden.
U kunt dan het beste bij het bruggetje over het Gein afspreken. Dit ligt 100 meter aan de linkerkant als u het
station uit loopt. U ziet daar Hotel De Witte Dame liggen.

Goede reis en graag tot ziens!
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