Vanuit de richting Utrecht
Belangrijk: sommige routeplanners en
navigatiesystemen laten u op de A12 de afslag
Zevenhuizen nemen en sturen u vervolgens
binnendoor via Nesselande. Volg deze
aanwijzingen NIET op.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rijd vanuit Utrecht via de A12 richting Gouda
Houd bij knooppunt Gouwe rechts aan richting Rotterdam
Volg de A20 richting Rotterdam
Neem afslag 16 Capelle a/d IJssel en Prins Alexander
Ga onderaan de afrit rechtsaf richting Ommoord/Zevenkamp
Ga bij de stoplichten rechtdoor (linkerbaan) richting Ommoord
Ga op de rotonde rechtsaf richting Oud Verlaat de Martin Luther Kingweg op
Ga aan het einde van deze weg rechtsaf richting Oud Verlaat de President
Wilsonweg op

9. De president Wilsonweg maakt een bocht naar links. Ga in de bocht rechtsaf
de Wollefoppenweg op. (Het bord verboden in te rijden is alleen geldig van 7u
tot 9u en van 16u tot 18u. Rijdt u hier op dat tijdstip? Volg de route vanaf punt
13.)

10. De Wollefoppenweg is een lange weg, die eerst langs sportvelden (aan je
rechterhand) gaat, daarna een bocht naar links maakt en vervolgens een

bocht naar rechts maakt. Op dat punt gaat er ook een weg (de Vlietkade
rechtdoor). Blijf de Wollefoppenweg volgen.

11. Na de bocht naar rechts is de oprit van de Tuunter bij het derde huis aan uw
rechterhand.

12. U kunt parkeren langs de rechterkant van het erf tot de carport, of aan de
overkant langs de weg.

Arriveert u tussen 7u en 9u of tussen 16u en 18u? Volg aanwijzing 1 t/m 8 en ga
dan hieronder verder bij punt 13:
13. De President Wilsonweg maakt een bocht naar links, met in de bocht een
afslag naar rechts naar de Wollefoppenweg. Rijd deze afslag voorbij.

14. Neem de volgende afslag rechts richting Oud Verlaat. Dit is de Nesseweg.
15. Volg de Nesseweg, steek de Vlietkade over en vervolg de Nesseweg, die
hierna Strandweg wordt.
16. Vervolg de Strandweg met de Zevenhuizerplas aan uw linkerhand.
17. Neem de eerst mogelijke afslag (haarspeldbocht) naar rechts. Dit is de
Wollefoppenweg.

18. De vijfde oprit aan uw linkerhand is die van de Tuunter (bij het gele huis). U
kunt parkeren langs de rechterkant van het erf tot de carport, of aan de
overkant langs de weg.

Hieronder 2 plattegrondjes. De rode cijfers corresponderen met de aanwijzingen in
de routebeschrijving.

