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ROUTEBESCHRIJVING 

 

Naar: Youké, locatie Houten 

 Handboog 4 

 3994 AD  Houten 

 030-6390026 

 houten@youkejeugd.nl 

  

 

 

Met openbaar vervoer 

Vanaf Utrecht, busstation: 

Bus 47 richting Houten, uitstappen bij halte ‘Molenzoom’  

 

Vanaf Nieuwegein, busstation: 

Bus 48 richting Houten, uitstappen bij halte ‘Molenzoom’  

 

Vanaf Houten, busstation: 

Alle stadsbussen, met uitzondering bus 23 (deze is van NS), uitstappen bij halte ‘Molenzoom’ 

 

Vanaf IJsselstein: 

Tram richting Utrecht, uitstappen halte ‘Nieuwegein stadscentrum’. 

Bus 48 richting Houten, uitstappen bij halte “Molenzoom”. 

   

 

 

(Rode) lijn: is looproute vanaf bushalte 

 

P 

BasicFit 
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Met de auto 

Bij gebruik van een navigatiesysteem dient u Kruisboog in te voeren en niet Handboog. 

 

Vanuit Vianen A27 of Utrecht A27: 

- Neem afslag 29 Houten 

- Neem de tweede afslag op de rotonde (De Staart) richting Houten 

- Aan het einde van de Staart rechtsaf de Rondweg op 

- Na 1,3 km. linksaf de Koppeling op 

- Neem de 2
e
 afslag op de rotonde (op de Koppeling) 

- Neem de 2
e
 afslag op de volgende rotonde (op de Koppeling) 

- Neem de 2
e
 afslag op de volgende rotonde (op de Koppeling) 

- Ga aan het eind van de Koppeling rechtsaf de Rondweg op 

- Ga na 400 m. linksaf de Binnenweg op 

 

- Volg de weg na 350 m naar links de Kruisboog op 

- Rijd door tot aan het einde (gebouw Basic Fit), hier gaat u rechtsaf 

- Volg de weg tot het eind. Aan de linkerzijde ziet u Fysio Workshop Houten 

- Parkeer uw auto op het grote parkeerterrein. Ons gebouw zit rechts naast Fysio Workshop 

Houten. 

 

Vanuit Nieuwegein-noord/IJsselstein: 

- Op Houtenseweg/Laagravenseweg rechts afslaan en Houtenseweg/Utrechtseweg vervolgen 

- Na 930 m linksaf de Rondweg op. 

- Rondweg vervolgen 

- Na 4
e
 keer verkeerslichten ziet u links voetbalvelden 

- Voorbij deze voetbalvelden linksaf de Binnenweg op 

- Voor vervolg zie boven bij route vanaf A27 

 

Vanuit Utrecht: 

- Op Houtenseweg/Laagravenseweg links afslaan en Houtenseweg/Utrechtseweg vervolgen 

- Na 930 m linksaf de Rondweg op. 

- Rondweg vervolgen 

- Na 4
e
 keer verkeerslichten ziet u links voetbalvelden 

- Voorbij deze voetbalvelden linksaf de Binnenweg op 

- Voor vervolg zie boven bij route vanaf A27 

 

Parkeren 

Er mag NIET direct bij het gebouw geparkeerd worden. Deze plaatsen zijn voor de bussen bestemd. 

Echter, voor het gebouw is een groot parkeerterrein met voldoende gratis parkeerplekken. 
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