
Routebeschrijving naar het Zouthuis op het OntMoetGoed 
 
Vanuit Utrecht  
A2 richting Amsterdam, afslag Vinkeveen, N201 richting Uithoorn na Mijdrecht bij de eerste 
stoplichten naar links de N 196 op bij ‘Amstelhoek’ (Uithoorn) de brug over, 2e stoplicht naar 
links richting ‘Centrum-zuid/Meerwijk-oost’ (Laan van Meerwijk), rechtdoor, links af met de weg 
mee ‘doorgaand verkeer’ volgen (Aan de Molenvliet), de weg buigt af naar rechts deze weg 
langs de Amstel blijven volgen, linksaf de groene ophaalbrug over in Vrouwenakker, na de brug 
meteen naar rechts langs het water de weg volgen, na ca 2 km. aan linkerhand 
(Zouthuissluizermolenpad), herkenbaar aan: straatnaambord, vlag OntMoetGoed, wit 
ijzerenhek, lantarenpaal en twee hoge bomen aan het begin van het pad. Aan de kant van het 
water zie je een steiger met een groene glijbaan, een duikplank en een roeibootje. Het pad 
komt direct na nr. 82 van het Nieuwveensjaagpad. 
 
Vanuit Amsterdam 
A-10 (ring Amsterdam), A-4 richting Den Haag volgen, afslag Aalsmeer/Hoofddorp, Aalsmeer 
volgen, afslag Rijsenhout nemen, bij rotonde linksaf, bij stoplicht rechtsaf, de N196 met brug 
over Ringvaart  blijven volgen door Aalsmeer (rechts zie je de Studio’s Aalsmeer) tot je 
Aalsmeer weer uit bent, bij stoplichten rechtsaf richting Nieuwveen (aan je linkerhand zie je de 
veiling van Aalsmeer), deze weg volgen tot aan groene ophaalbrug bij Vrouwenakker, na de 
brug meteen naar rechts langs het water de weg volgen, na ca 2 km. aan linkerhand 
(Zouthuissluizermolenpad), herkenbaar aan: straatnaambord, vlag OntMoetGoed, wit 
ijzerenhek, lantarenpaal en twee hoge bomen aan het begin van het pad. Aan de kant van het 
water zie je een steiger met een groene glijbaan, een duikplank en een roeibootje. Het pad 
komt direct na nr. 82 van het Nieuwveensjaagpad. 
 
Vanuit Den Haag/Rotterdam 
A44/A4 richting Amsterdam volgen, afslag ‘Nieuw Vennep’,  vanaf A-44 bij stoplichten naar 
links/ vanaf A-4 bij de stoplichten naar rechts, weg volgen richting Leimuiden, brug over 
Ringvaart over, na Leimuiden bij de rotonde de afslag naar links ‘Nieuwveen’ (B-weg), weg 
volgen tot Kattenbrug,  de brug over en meteen naar links (Nieuwveensjaagpad) langs het 
water rijden, vanaf sluis nog 2.6 km doorrijden, langs ‘Molenlaan’ en rode brievenbus aan 
rechterhand (Zouthuissluizermolenpad), herkenbaar aan:straatnaambord, vlag OntMoetGoed, 
wit ijzerenhek, lantarenpaal en twee hoge bomen aan het begin van het pad. Aan de kant van 
het water zie je een steiger met een groene glijbaan, een duikplank en een roeibootje. Het pad 
komt direct na nr. 80 van het Nieuwveensjaagpad. 
Navigatie 
Bij gebruik van een navigatiesysteem kan je het beste ‘Nieuwveensjaagpad nr. 80 of 82’ 
invullen. Het Zouthuissluizermolenpad ligt daar precies tussen in. 
Parkeren 
Direct aan de linkerkant van het pad zijn gratis parkeerplaatsen op het (verharde) gras tussen 
de twee blauwe parkeerborden, als deze vol zijn kan er geparkeerd worden op het gras langs 
de Amstel. Het pad zelf moet vrij blijven voor de overige gebruikers. 

  
 



Openbaar vervoer 
Het Zouthuis is lastig met het Openbaar Vervoer te bereiken. Eventueel is het mogelijk om bij 
een van onderstaande eindpunten opgehaald worden: 
Busstation Alphen aan den Rijn: bus 147 naar Vrouwenakker (brug) 
Busstation Uithoorn: bus 147 naar Vrouwenakker (brug) 
Busstation Hoofddorp: bus 340 naar busstation Uithoorn 
Busstation Breukelen: bus 130 naar busstation Uithoorn 
Busstation Airport Plaza (Schiphol): bus 198 naar Drie Kolommenplein Aalsmeer 

  

 


