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Routebeschrijving naar vergadercentrum Hofstede De Nieuwe Ham 

Joostenlaan 1, 3455 SP Haarzuilens , 06-15068709 
 
Met de auto: 
 
Komend vanuit de richting Amsterdam (A2):  
U neemt afslag 6 Maarssen/Vleuten. Bovenaan de afrit slaat u bij het stoplicht rechtsaf en direct 
na 50 m weer rechtsaf, bij het bord industrieterrein De Wetering/Haarrijn. Zie verder bij 
Vervolg op de volgende bladzijde. 
 
Komend vanuit de richting Den Haag/Rotterdam (A12): 
Bij knooppunt Oudenrijn richting Amsterdam (A2) en direct afslag 6 t/m 8 aanhouden 
(Maarssen, ring Utrecht) aanhouden. Let op: blijf rechts rijden zodat u op de parallelbaan komt. 
Neem afslag 6 Maarssen/Vleuten. Sla bovenaan de afrit bij de stoplichten, linksaf richting 
Vleuten. Houdt de rechterbaan aan. Vervolgens 100 meter na het eerstvolgende stoplicht, 
rechtsaf slaan bij het bord industrieterrein De Wetering/Haarrijn. Zie verder bij Vervolg op de 
volgende bladzijde. 
 
Alternatieve route vanuit Den Haag in geval van files op Knooppunt Oudenrijn en A2 
Op de A12 afslag Harmelen nemen, de doorgaande weg volgen en na 2 km bij de rotonde 2e 
afslag rechts richting de Meern. Vervolgens bij volgende rotonde links voorsorteren en 3e afslag 
nemen richting de Meern. Dit is de Veldhuizerweg. Bij 2e stoplicht rechtsaf de Landschapsbaan 
op en vervolgens na 1 km bij de rotonde de 3e afslag nemen naar de Europaweg. Na het eerste 
viaduct gaat deze over in Wilhelminalaan, die vervolgens bij het 2e viaduct overgaat in 
Stationsstraat en 200 m later weer overgaat in Burgemeester van der Heidelaan. Vervolgens 
maakt de weg een scherpe bocht naar rechts en heet nu Odenveltlaan. Deze uitrijden tot het eind 
en dan bij de driesprong linksaf de Dorpsstraat in en na 50 m weer rechts de Schoolstraat 
inrijden. Deze weg 1 km volgen en dan bij het ANWB-bord linksaf richting Haarzuilens. Dit is de 
Thematerweg. Na 900 m linksaf het bruggetje over de Joostenlaan in. Na 150 meter treft u rechts 
de ingang (2e toegangshek ) van het vergadercentrum Hofstede De Nieuwe Ham aan. 
 
Komend vanuit de richting Arnhem (A12):  
Bij knooppunt Oudenrijn richting (A2) en direct afslag 6 t/m 8 aanhouden (Maarssen, ring 
Utrecht) aanhouden. Let op: blijf rechts rijden zodat u op de parallelbaan komt. Neem afslag 6 
Maarssen/Vleuten. Sla bovenaan de afrit bij de stoplichten, linksaf richting Vleuten. Houdt de 
rechterbaan aan. Vervolgens 100 meter na het eerstvolgende stoplicht, rechtsaf slaan bij het 
bord industrieterrein De Wetering/Haarrijn. Zie verder bij Vervolg op de volgende bladzijde. 
 
Komend vanuit  de richting Den Bosch (A2):  
Voor Utrecht, bij knooppunt Oudenrijn al afslag 6 t/m 8 aanhouden (Maarssen, ring Utrecht) 
aanhouden. Let op: blijf rechts rijden zodat u op de parallelbaan komt. Neem afslag 6 
Maarssen/Vleuten. Sla bovenaan de afrit bij de stoplichten, linksaf richting Vleuten. Houdt de 
rechterbaan aan. Vervolgens 100 meter na het eerstvolgende stoplicht, rechtsaf slaan bij het 
bord industrieterrein De Wetering/Haarrijn. Zie verder bij Vervolg op de volgende bladzijde. 
 
Komend vanuit de richting Hilversum (A27): 
Vlak voor Utrecht rechts aanhouden voor de noordelijke ringweg rond Utrecht (N230).  Deze 
weg blijven volgen tot de stoplichten bij het kruispunt boven de A2. Neem hier de rechterbaan 
voor rechtdoorgaand verkeer, maar niet richting Amsterdam rijden! Vervolgens 100 meter na 
het tweede stoplicht rechtsaf slaan bij het bord industrieterrein De Wetering/Haarrijn. Zie 
verder bij Vervolg op de volgende bladzijde. 
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Komend vanuit de richting Woerden (binnenwegen): 
Volg de N198 naar Harmelen. Vlak voor Harmelen gaat u 150 na het spoorviaduct linksaf de 
Breudijk op. Breudijk een aantal kilometers blijven volgen, onder een spoorviaduct door en 
vervolgens 200 m na restaurant Kortjak, bij de driepsprong rechtsaf richting Vleuten. De 
Parkweg 2 km blijven volgen en dan in de bocht linksaf de brug over naar Vleuten. U rijdt nu op 
de Dorpstraat. Voor de kerk bij het Dorpsplein linksaf de Schoolstraat in. Deze straat 1,5 km 
volgen en dan linksaf richting Haarzuilens. Dit is de Thematerweg. Na 900 m linksaf het 
bruggetje over de Joostenlaan in. Na 150 meter treft u rechts de ingang  (2e toegangshek ) van 
het vergadercentrum Hofstede De Nieuwe Ham aan. 
 
Om bij de ingang van het vergadercentrum te komen moet u onder de hooimijt door lopen. 
 
 
Vervolg: 
Onderaan bij de 3-sprong linksaf de Heldinnenlaan op. Deze weg blijven volgen en bij de 3-
sprong rechtdoor blijven rijden. De weg heet hier nu Maarssenseweg. Na 200 m ziet u links en 
rechts van u de Haarrijnse plas. Blijf de weg volgen en ga bij het 1e kruispunt rechtsaf, richting 
Haarzuilens. U rijdt nu op de Thematerweg. Na 900 meter slaat u linksaf de Joostenlaan in. Na 
150 meter treft u rechts de ingang  (2e toegangshek ) van het vergadercentrum Hofstede De 
Nieuwe Ham aan. 
 
Om bij de ingang van het vergadercentrum te komen moet u onder de hooimijt door lopen. 
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