



ROUTEBESCHRIJVING FLIS ART & DESIGN
KERRIEWEG 26, 3541RM UTRECHT
De Kerrieweg ligt in de nieuwe wijk ‘Hoge Weide’ te Leidsche
Rijn, Utrecht. Omdat er momenteel volop gebouwd wordt hier in de
omgeving verandert de wijk, en daarmee de route, dagelijks. Deze
routebeschrijving met plattegrond is dan ook een indicatie.
MET DE FIETS:
Vanuit Utrecht stad: volg de groene route op de kaart. Vanaf de
gele brug volg je het fietspad naar links, bij de stoplichten
rechtdoor richting rotonde. Ter hoogte van de rotonde sla je af
naar links. Voor de eerste huizen ga je weer naar links, je komt
dan bij het voetpad aan de Ketjapweg. Sla vervolgens rechtsaf en
je bent op de Kerrieweg. Nummer 26 is het derde huis aan je
rechterhand.
Vanuit Leidsche Rijn: De Kerrieweg bevindt zich achter
Bibliotheek Parkwijk, naast de rotonde bij De Baai. Je kunt er
op verschillende manieren komen, bijvoorbeeld via Park De Hoge
Weide, of via de Grauwaartsingel, de Groenedijk of de
Melissekade.
MET HET OV:
Buslijn 28 vertrekt iedere 10 minuten vanaf Utrecht CS
centrumzijde. Uitstappen bij de halte Korianderstraat. Loop
vervolgens langs de busbaan/Melissekade richting rotonde. Bij de
rotonde naar rechts, Voor de eerste huizen ga je naar links, je
komt dan bij het voetpad aan de Ketjapweg. Sla vervolgens
rechtsaf en je bent op de Kerrieweg. Nummer 26 is het derde huis
aan je rechterhand.
Je kunt ook uitstappen bij halte Madridstraat, hier stoppen lijn
19 en 39. Loop via de Grauwaartsingel richting rotonde en ga
rechtdoor langs de rotonde. Voor de eerste huizen ga je naar
links, je komt dan bij het voetpad aan de Ketjapweg. Sla
vervolgens rechtsaf en je bent op de Kerrieweg. Nummer 26 is het
derde huis aan je rechterhand.

MET DE AUTO, VANUIT RICHTING UTRECHT:
Na de gele brug volg je de Verlengde Vleutenseweg. Ga bij de 2e
stoplichten linksaf de Stadsbaan op. Sla rechtsaf bij de 3e
Oosterparklaan (bij de school De Groene Alm). Volg de weg
rechtdoor langs de huizen in aanbouw. Sla vrijwel aan het eind
rechtsaf, de Komijnweg in. Sla vervolgens linksaf de Kerrieweg
in. Nummer 26 is links achteraan in de straat.
MET DE AUTO, VANAF DE SNELWEG:
Neem afslag 8 vanaf de A2. Volg de borden ‘Langerak’ en later de
borden ‘Antonius Ziekenhuis’ en ‘Hoge Weide’. Je komt nu op de
Stadsbaan. Vanaf de Stadsbaan sla je linksaf de 3e
Oosterparklaan in (bij de school De Groene Alm). Volg de weg
rechtdoor langs de huizen in aanbouw. Sla vrijwel aan het eind
rechtsaf, de Komijnweg in. Sla vervolgens linksaf de Kerrieweg
in. Nummer 26 is links achteraan in de straat.

