
1. Vanuit amsterdam
a. U neemt de afslag Leidschendam (nummer 8)
b. U gaat bij de stoplichten rechtdoor
c. U gaat bij de volgende stoplichten linksaf
d. U gaat linksaf de derde straat in (tussen Chinees
  restaurant Orchid en Hotel-restaurant Centraal)
e. U rijdt nu op de Broekweg en aan het einde vindt u
 Partyboerderij Hijdra

2. Vanuit den Haag, utrecHt (eerst zorgen dat u op de  
 a4 komt ricHting amsterdam) en rotterdam
a. U neemt de afslag Leidschendam (nummer 8)
b. U gaat bij de stoplichten rechtsaf
c. U gaat bij de volgende stoplichten rechtsaf (Leidschendam-zuid)
d. Lees nu verder bij 1c

3. Vanuit Wassenaar
a. Neem vanaf de A 44 de N 14 richting Leidschendam-Voorburg
b. Rij door 3 tunnels en ga daarna bij stoplichten linksaf richting
 Leidschendam – Zuid
c. Lees nu verder bij 1c

4. Vanuit zoetermeer
a. Neem de Zoetermeerse Rijweg richting de N 14
b. Zodra u het viaduct over de A4 passeert gaat u bij de stoplichten   
 rechtsaf richting Leidschendam-zuid
c. Lees nu verder bij 1c

5. Vanuit Voorburg, rijdend langs ‘de Vliet’
a. Onder spoorlijn ‘Rotterdam Hofplein/Sprinter Zoetermeer’ door
b. U gaat rechtsaf de tweede straat in (tussen Chinees
 restaurant Orchid en Hotel-restaurant Centraal)
c. Lees nu verder bij 1e

6. Vanuit leidscHendam, rijdend langs ‘de Vliet’
a. De eerste rotonde die u passeert neemt u zodanig dat u ‘de Vliet’  
 aan uw rechterhand houdt
b. Bij de stoplichten gaat u rechtdoor
c. Lees nu verder bij 1d

7. met openbaar VerVoer (randstadrail)
a. Uitstappen bij station Forepark
b. Met trap naar beneden, links aanhouden, trap weer omhoog
	 Nu	naar	links	fietspad	volgen,	over	de	A4	heen,	en	na	ca.	100	meter
 ziet u Partyboerderij Hijdra aan uw rechterhand
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