Locatie Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

Een aantal navigatiesystemen leidt u naar een pad waar u met de auto niet doorheen kunt.
Wij adviseren u daarom het adres “Beurtschipperserf” in uw navigatie in te voeren als adres.

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

P

Na Utrecht, vervolg je route via de A12 richting Arnhem/Houten (A27)
Houd rechts aan richting afslag 16, 17, 18 richting Ring Utrecht (zuid)
Vanaf de A12 vervolg je route naar de A27/E311 Ring Utrecht richting Breda
Neem afslag 29 naar De Staart - Houten
Bij de rotonde neem de tweede afslag (linksaf) richting De Staart
Na 1,3 kilometer (t-splitsing) 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 derde afslag richting Het Erf
Na 160 meter rechtsaf richting Heemraadserf
Na 270 meter rechtsaf richting Beurtschipperserf
Na 150 meter linksaf richting Stationserf
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf en de parkeerplaatsen bevinden zich aan de linkerkant

A12

Komend vanuit richting Maastricht
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•
•
•
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Vanaf de A2, vervolg je route (na Culemborg) op de A27/E311 richting Almere
Afslag 29 naar De Staart - Houten
Bij de rotonde neem de tweede afslag (linksaf) richting De Staart
Na 1,3 kilometer (t-splitsing) 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 derde afslag richting Het Erf
Na 160 meter rechtsaf richting Heemraadserf
Na 270 meter rechtsaf richting Beurtschipperserf
Na 150 meter linksaf richting Stationserf
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf en de parkeerplaatsen bevinden zich aan de linkerkant

A27

Locatie Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

Een aantal navigatiesystemen leidt u naar een pad waar u met de auto niet doorheen kunt.
Wij adviseren u daarom het adres “Beurtschipperserf” in uw navigatie in te voeren als adres.

Routebeschrijving vanaf de A27
Komend vanuit richting Breda en Almere
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•
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Neem afslag 29 naar De Staart - Houten
Bij de rotonde neem de tweede afslag (linksaf) richting De Staart
Na 1,3 kilometer (t-splitsing) 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 derde afslag richting Het Erf
Na 160 meter rechtsaf richting Heemraadserf
Na 270 meter rechtsaf richting Beurtschipperserf
Na 150 meter linksaf richting Stationserf
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf en de parkeerplaatsen bevinden zich aan de linkerkant

A12

A27

Locatie Het Houtens Erf
Stationserf 82
3991 KZ HOUTEN
Telefoon: 030-6007140

Een aantal navigatiesystemen leidt u naar een pad waar u met de auto niet doorheen kunt.
Wij adviseren u daarom het adres “Beurtschipperserf” in uw navigatie in te voeren als adres.

Routebeschrijving vanaf de A12
Komend vanuit richting Arnhem
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Afslag 19 – Odijk
Einde van de afrit rechtsaf (N229 – Schoudermantel richting Odijk)
Na 2 kilometer rechtsaf richting Burgweg N410
Na 2 kilometer buig rechtsaf bij Achterdijk N410
Na 2,3 kilometer linksaf richting Rondweg
Na 880 meter rechtsaf richting De Koppeling
Na 160 meter op de rotonde de tweede afslag richting De Koppeling
Na 550 meter op de rotonde de eerste afslag richting Het Erf
Na 160 meter rechtsaf richting Heemraadserf
Na 270 meter rechtsaf richting Beurtschipperserf
Na 150 meter linksaf richting Stationserf
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf en de parkeerplaatsen bevinden zich aan de linkerkant

A12

Komend vanuit richting Den Haag
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Afslag 18a Houten-Oost (N421 - Limesbaan)
Na 3 kilometer linksaf richting Rondweg
Na 1,7 kilometer rechtsaf richting De Koppeling
Na 160 meter op de rotonde de tweede afslag op de rotonde richting De Koppeling
Na 550 meter op de rotonde de eerste afslag richting Het Erf
Na 160 meter rechtsaf richting Heemraadserf
Na 270 meter rechtsaf richting Beurtschipperserf
Na 150 meter linksaf richting Stationserf
ZorgSpectrum locatie Het Houtens Erf en de parkeerplaatsen bevinden zich aan de linkerkant

A27

