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Routebeschrijving:
Als u vanuit omgeving Utrecht komt:
- Neem vanaf de A2 vanuit Utrecht de afslag 3 richting Abcoude.
- Ga rechtsaf richting Abcoude en ga rechtdoor bij de rotonde. (2e afslag)
- Ga rechtdoor het centrum in en ga na ca. 1 km rechtsaf de Stationsstraat in
(tegenover de HEMA).
- De Stationsstraat gaat rechtdoor over in Gein Zuid en volg de weg ca. 2 km met
het riviertje aan uw linkerkant.
- Ca. 300 meter na de molen vindt u paardenhouderij Stal Willig. Op dit bedrijf
bevindt zich Buitengein.
Als u vanuit omgeving Amersfoort komt:
- Neem bij knooppunt Diemen de A9 richting Amstelveen.
- Na 3 km de afslag Gaasperplas 1| S1 nemen
- ga na 0,5 km linksaf de Kromwijkdreef op
- ga na 250 meter de Loosdrechtdreef op
- Na ca. 1 km gaat u rechtsaf de provinciale weg (N236) richting Weesp op
- Na 2 km gaat u bij de stoplichten de 2e afslag rechts (Gein Zuid)
- Volg deze weg langs met het water aan uw rechterkant. Na ca. 3 km vindt u
paardenhouderij Stal Willig waar Buitengein gevestigd is.
Als u vanuit omgeving Amsterdam komt:
- Volg de A2 vanuit knooppunt Amstel, richting Utrecht
- Volg na 4 km op het knooppunt Holendrecht de A9 richting Almere/Amersfoort/
Amsterdam ZO
- Ga na 4,5 km de oprit Gaasperplas (afslag 1 |s1) op
- ga na 250 meter de Loosdrechtdreef op
- Na ca. 1 km gaat u rechtsaf de provinciale weg (N236) richting Weesp op
- Na 2 km gaat u bij de stoplichten de 2e afslag rechts (Gein Zuid)
- Volg deze weg langs met het water aan uw rechterkant. Na ca. 3 km vindt u
paardenhouderij Stal Willig waar Buitengein gevestigd is.

