
Komend vanuit de richtingen Amsterdam/ Utrecht:

 Rijdend op de A2 richting Den Bosch, neemt u de afslag Leerdam.
 Aan het einde van de afrit neemt u op de rotonde de derde afslag.
 U vervolgt 7 kilometer deze weg en gaat bij de alle rotondes die u tegenkomt rechtdoor, steeds richting Leerdam
 Als u Leerdam binnenrijdt, gaat u bij de eerste rotonde opnieuw rechtdoor. Bij de volgende rotonde slaat u 

rechtsaf de Molenlaan in. Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf. Na ongeveer 100 meter slaat u weer rechtsaf, 
de Dobbenstraat in. U vervolgt deze straat met de bocht mee naar links. De straatnaam verandert in de van 
Naaldwijklaan. Vóórdat deze straat opnieuw een bocht naar links maakt kunt u rechtsaf een smalle straat 
inslaan. Dat is de Boeylaan.

 Na ongeveer 40 meter slaat u opnieuw linksaf. Het eerste huis aan uw rechterhand is dan nummer 13.
 Er is parkeerruimte voor de deur.

Komend vanuit de richting Den Bosch

 Rijdend op de A2 richting Utrecht neemt u de afslag Geldermalsen (afslag 15) richting Leerdam. Aan het einde 
van de afrit slaat u linksaf.

 U vervolgt 7 kilometer deze weg en gaat bij de rotondes die u tegenkomt rechtdoor, steeds richting Leerdam. 
Net voor u Leerdam binnenrijdt, gaat u ook bij een rotonde rechtdoor. U volgt dan de weg tot over de spoorlijn. 
Bij de rotonde daarna, gaat u rechtdoor.

 Bij de volgende rotonde slaat u linksaf. De Molenlaan in. 
 Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf. Na ongeveer 100 meter slaat u weer rechtsaf, de Dobbenstraat in. U vervolgt 

deze straat met de bocht mee naar links. De straatnaam verandert in de van Naaldwijklaan. Vóórdat deze straat 
opnieuw een bocht naar links maakt kunt u rechtsaf een smalle straat inslaan. Dat is de Boeylaan.

 Na ongeveer 40 meter slaat u opnieuw linksaf. Het eerste huis aan uw rechterhand is dan nummer 13.
 Er is parkeerruimte voor de deur.

Komend vanuit de richting Rotterdam/Gorinchem

 Rijdend op de A15 richting Nijmegen neemt u de afslag Leerdam
 Aan het einde van de afrit (bij de stoplichten) slaat u rechtsaf.
 U vervolgt 8 kilometer deze weg en gaat bij de rotondes die u tegenkomt rechtdoor, steeds richting Leerdam. 

In Leerdam aangekomen passeert u twee stoplichten. U gaat beide keren rechtdoor. U steekt het spoor over.
 Bij de rotonde ná de spoorwegovergang neemt u de eerste afslag, de Paralelweg op.
 Bij de volgende rotonde neemt u de derde afslag (linksaf) en bij de volgende rotonde slaat u ook linksaf. De 

Molenlaan in. 
 Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf. Na ongeveer 100 meter slaat u weer rechtsaf, de Dobbenstraat in. U vervolgt 

deze straat met de bocht mee naar links. De straatnaam verandert in de van Naaldwijklaan. Voordat deze straat 
opnieuw een bocht naar links maakt kunt u rechtsaf een smalle straat inslaan. Dat is de Boeylaan.

 Na ongeveer 40 meter slaat u opnieuw linksaf. Het eerste huis aan uw rechterhand is dan nummer 13.
 Er is parkeerruimte voor de deur.
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