
 

Stalhouderij de Zadelhoff - Zandpad 34 - 3621 ND Breukelen  - T: +31 (0) 346 256 164 

 
 
 
 
NB Wij ontraden u uw GPS te gebruiken daar deze u door het dorp Breukelen leidt waar het verkeer 
in de smalle straten altijd vast loopt. Volgens afspraak met de Gemeente adviseren wij u dringend 
gebruik te maken van onderstaande routebeschrijving. Tevens komt het voor dat 
navigatiesystemen ons adres niet herkennen. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk bij aankomst zich te melden via de intercom bij het toegangshek. 
 
 
Vanuit Amsterdam en Utrecht 

• volg de A2  
• neem afrit Hilversum/Vinkeveen 
• volg de N201 richting Hilversum/Loenen 
• ga de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal over  
• neem de eerste afslag rechts richting Loenen 
• bij rotonde richting Breukelen 
• ga in Nieuwersluis linksaf de brug over 
• na de brug direct rechts richting Breukelen, u bent nu op het Zandpad 
• u vervolgt circa 3 km de weg tot u de ingang van nr. 34, “ Stalhouderij de Zadelhoff “ ziet, dit 

herkent u aan een groot wit hek met twee vlaggenmasten. 
 
 

Vanuit Bilthoven/Utrecht Noord 
• neem op de A27 afrit Utrecht Noord  
• volg de borden richting Maarssen 
• u rijdt vanzelf de N230 op ( Zuilense ring) 
• neem afrit Maarssen-dorp 
• einde afrit rechtsaf richting Maarssen-dorp 
• ga bij de rotonde rechtdoor 
• sla bij de stoplichten linksaf naar Breukelen 
• ga bij de rotonde rechtdoor 
• voorrangsweg (Dr. Plesmanlaan) blijven volgen tot u aan de Vecht komt (d.i. het Zandpad) 
• volg de Vecht tot circa 500 meter na Breukelen, daar ziet u het grote witte hek met twee 

vlaggenmasten, nr. 34  “Stalhouderij de Zadelhoff “. 
 
Vanuit Hilversum 

• neem de Provinciale weg richting Vinkeveen (N201) 
• vervolg na Vreeland de weg richting Loenen 
• ga voor de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal links richting Loenen 
• bij rotonde richting Breukelen 
• ga in Nieuwersluis linksaf de brug over 
• na de brug direct rechts richting Breukelen, u bent nu op het Zandpad 
• u vervolgt circa 3 km de weg tot u de ingang van nr. 34, “ Stalhouderij de Zadelhoff “ ziet, dit 

herkent u aan een groot wit hek met twee vlaggenmasten. 
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