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Routebeschrijving 
 

Met de auto 
Let op: Navigatiesystemen brengen u vaak naar de achterkant van het gebouw; 
de ingang van het gebouw ligt niet aan het fietspad maar aan een parkeerterrein. 
Rijd naar Houten. Hieronder de routebeschrijving voor het laatste gedeelte.  
• Neem bij aankomst in Houten de Rondweg richting ‘De Molenzoom’.  
• Volg de Rondweg tot aan de rotonde bij De Rabobank en neem daar de afslag ‘De 
Molenzoom/Parkeergarage Kruitmolen’. 
• Daarna gaat u de eerste afslag links (bij de Eskolkerk).  
• Rijd rechtdoor langs Sporthal De Molenwiek/Eddy’s Sportcafé, ga met de bocht mee naar 
links.  
• Ga aan het einde van straat, bij een t-splitsing, linksaf de fietsstraat op.  
• Ga de eerste straat links, aan de rechterkant vindt u ons gebouw.  
• U kunt parkeren bij ‘Bezoekers De Molen Offices’. 
 
Met de trein 
Vanaf NS station Houten is het ongeveer 10-15 minuten lopen (1,2 km).  
• Loop door het transferium richting het busstation. (Richting het Zuiden)  
• Loop bij de rotonde rechtdoor (De Molen) en loop bij voorkeur aan de rechterkant van 
de straat/straten met het spoor steeds aan de rechterkant.  
• Na ongeveer 500 meter zit de Grontmij (Bodem, lucht en water) aan de rechterkant. Sla 
daar rechtsaf (de Pelmolen).  
• Ga rechtdoor; de weg gaat over in een fietspad en dat loopt langs het spoor.  
• Na 300 meter linksaf slaan; de Poldermolen. Het is het eerste gebouw rechts. 
 
Met de bus 
Er gaan ook bussen vanaf het station; alle bussen die vanaf NS station Houten vertrekken, 
komen langs bushalte ‘Molenzoom’ (2e halte). Vanaf daar is het 2 minuten lopen naar het 
kantoor.  
 
In het gebouw 
U kunt via de draaideur naar binnen en anders kunt u aanbellen bij ‘De Molen Offices nr. 
30’. Mediationpraktijk Houten bevindt zich op de 1e etage (kamer A1.13), als u boven aan 
de trap komt kunt u rechts de deur door gaan en plaatsnemen in de wachtkamer. Ik kom u 
daar ophalen.   
 


