Locatie Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis ligt midden in het centrum. Autoverkeer is in het centrum
beperkt. Omdat autoverkeer in de gemeente tussen het oostelijk en westelijk deel niet mogelijk is, is
onze locatie via twee kanten vanaf de Rondweg bereikbaar. Via de noordwest-kant (afslag De Hoeve)
en zuidoost (afslag De Molen via De Koppeling). Mindervaliden en cliënten die per taxi zo dichtbij
mogelijk willen parkeren, adviseren wij om te kiezen voor de zuidoost-kant.

P onbetaald

Routebeschrijving vanaf de A2
Komend vanuit richting Amsterdam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na Utrecht, vervolg je route via de A12 richting Arnhem/Houten (A27)
Houd Ring Utrecht (zuid) aan (afslag 16, 17, 18)
Neem afslag 18 naar de Laagravenseweg
Aan het einde van de afrit, de eerste afslag op de rotonde naar de Laagravenseweg N408 Houten
Na 1 kilometer linksaf richting Houtenseweg N409
Na 2,7 kilometer nadert u de Rondweg en ga linksaf
Na 750 meter rechtsaf richting De Hoeve
Na 60 meter linksaf richting Randhoeve
Aan het einde van deze straat kunt u de auto zonder tijdslimiet en gratis parkeren
Na 800 meter gaat u met de bocht mee naar rechts. De weg loopt over in Het Kant
ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis bevindt zich aan de linkerkant waarbij u de straat
moet oversteken. De auto kunt u daar niet parkeren. Parkeren kan door onder het viaduct te
rijden bij ‘De Dijkhoeve’. Dit is een blauwe zone van maximaal 2 uur, denk aan de blauwe
parkeerschijf

ALTERNATIEF MINDERVALIDEN:
neem op de A12 een afslag later (afslag 18a – Houten Oost) en vervolg de route van A12
(komend vanuit de richting Den Haag)

A12

A27

Locatie Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis ligt midden in het centrum. Autoverkeer is in het centrum
beperkt. Omdat autoverkeer in de gemeente tussen het oostelijk en westelijk deel niet mogelijk is, is
onze locatie via twee kanten vanaf de Rondweg bereikbaar. Via de noordwest-kant (afslag De Hoeve)
en zuidoost (afslag De Molen via De Koppeling). Mindervaliden en cliënten die per taxi zo dichtbij
mogelijk willen parkeren, adviseren wij om te kiezen voor de zuidoost-kant.

P onbetaald

Routebeschrijving vanaf de A2
Komend vanuit richting Maastricht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf de A2/E25, vervolg na Culemborg de snelweg A27/E311 richting Almere
Op de A27 neem afslag 29 naar De Staart Houten
Neem de tweede afslag op de rotonde naar De Staart Houten
Na 1,3 kilometer rechtsaf richting Rondweg
Na 1,3 kilometer linksaf richting De Koppeling
Na 190 meter op de rotonde de tweede afslag richting De Koppeling
Na 370 meter op de rotonde de tweede afslag richting De Koppeling
Na 540 meter op de rotonde de derde afslag richting De Molen
Volg de borden van theater ‘Aan de slinger’
U kunt (betaald) parkeren in een van de parkeergarages of (onbetaald) parkeren
voordat u de bushaltes bereikt
• Na de bushaltes linksaf (lage drempel over en onder viaduct door) richting theater ‘Aan de slinger’
• Met de bocht mee naar recht
• ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis en de (mindervalide) parkeerplaatsen vindt u
aan de linkerkant

A12

A27

Locatie Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis ligt midden in het centrum. Autoverkeer is in het centrum
beperkt. Omdat autoverkeer in de gemeente tussen het oostelijk en westelijk deel niet mogelijk is, is
onze locatie via twee kanten vanaf de Rondweg bereikbaar. Via de noordwest-kant (afslag De Hoeve)
en zuidoost (afslag De Molen via De Koppeling). Mindervaliden en cliënten die per taxi zo dichtbij
mogelijk willen parkeren, adviseren wij om te kiezen voor de zuidoost-kant.

P onbetaald

Routebeschrijving vanaf de A27
Komend vanuit richting Breda en Almere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op de A27 neem afslag 29 naar De Staart Houten
Neem de tweede afslag op de rotonde naar De Staart Houten
Na 1,3 kilometer rechtsaf richting Rondweg
Na 1,3 kilometer linksaf richting De Koppeling
Na 190 meter op de rotonde de tweede afslag richting De Koppeling
Na 370 meter op de rotonde de tweede afslag richting De Koppeling
Na 540 meter op de rotonde de derde afslag richting De Molen
Volg de borden van theater ‘Aan de slinger’
U kunt (betaald) parkeren in een van de parkeergarages of (onbetaald) parkeren voordat u
de bushaltes bereikt
• Na de bushaltes linksaf (lage drempel over en onder viaduct door) richting theater ‘Aan de slinger’
• Met de bocht mee naar recht
• ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis en de (mindervalide) parkeerplaatsen vindt u aan de
linkerkant

A12

A27

Locatie Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis ligt midden in het centrum. Autoverkeer is in het centrum
beperkt. Omdat autoverkeer in de gemeente tussen het oostelijk en westelijk deel niet mogelijk is, is
onze locatie via twee kanten vanaf de Rondweg bereikbaar. Via de noordwest-kant (afslag De Hoeve)
en zuidoost (afslag De Molen via De Koppeling). Mindervaliden en cliënten die per taxi zo dichtbij
mogelijk willen parkeren, adviseren wij om te kiezen voor de zuidoost-kant.

P onbetaald

Routebeschrijving vanaf de A12
Komend vanuit richting Arnhem
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afslag 19 – Odijk
Einde afrit rechtsaf (N229 Odijk – Schoudermantel)
Na 2 kilometer rechtsaf (N410 richting Burgweg)
Na 2 kilometer rechts afbuigen (N410 Achterdijk)
Na 2,3 kilometer linksaf richting Rondweg
Na 900 meter rechtsaf richting De Koppeling
Na 160 meter de eerste afslag op de rotonde richting De Molen
Volg de borden van theater ‘Aan de slinger’
U kunt (betaald) parkeren in een van de parkeergarages of (onbetaald) parkeren voordat u
de bushaltes bereikt.
• Na de bushaltes linksaf (lage drempel over en onder viaduct door) richting theater ‘Aan de slinger’
• Met de bocht mee naar rechts.
• ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis en de (mindervalide) parkeerplaatsen vindt u aan de
linkerkant

A12

A27

Locatie Het Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis ligt midden in het centrum. Autoverkeer is in het centrum
beperkt. Omdat autoverkeer in de gemeente tussen het oostelijk en westelijk deel niet mogelijk is, is
onze locatie via twee kanten vanaf de Rondweg bereikbaar. Via de noordwest-kant (afslag De Hoeve)
en zuidoost (afslag De Molen via De Koppeling). Mindervaliden en cliënten die per taxi zo dichtbij
mogelijk willen parkeren, adviseren wij om te kiezen voor de zuidoost-kant.

P onbetaald

Routebeschrijving vanaf de A12
Komend vanuit richting Den Haag
•
•
•
•
•
•
•

Neem Afslag 18a Houten-Oost
De weg loopt over in de N421 (Limesbaan)
Na 3 kilometer linksaf richting Rondweg
Na 1,7 kilometer rechtsaf richting De Koppeling
Na 160 meter de eerste afslag op de rotonde richting De Molen
Volg de borden van theater ‘Aan de slinger’
U kunt (betaald) parkeren in een van de parkeergarages of (onbetaald) parkeren voordat u
de bushaltes bereikt.
• Na de bushaltes linksaf (lage drempel over en onder viaduct door) richting theater ‘Aan de slinger’
• Met de bocht mee naar rechts.
• ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis en de (mindervalide) parkeerplaatsen vindt u aan de
linkerkant

A12

A27

