Route
Bekijk hier de routebeschrijving of stel uw navigatie in op Meidoornkade 24, 3992 AE Houten
Routebeschrijving
Neem afslag Houten [afslag 29]
Neem na 0,7 km de tweede afslag op de rotonde (De Staart) richting Houten
Ga na 1,3 km links af de Rondweg op
Ga na 1,3 km linksaf de Meidoornkade op
Na 400 m bent u gearriveerd bij Expo Houten. Tegenover en naast ons pand is parkeren gratis.
Heeft u een elektrische auto? Op het parkeerterrein van Expo Houten (P3) bevinden zich zes oplaadpalen. Op het parkeerterrein tegenover Expo Houten bevinden zich twee oplaadpalen.
Kijk voor meer info op www.oplaadpalen.nl.
Openbaar Vervoer
Vanaf station Utrecht Centraal (halte Jaarbeurszijde) en station Houten neemt u Qbuzz lijn 47. U kunt
uitstappen bij halte Meidoornkade. Vanaf Station Houten kunt u ook Qbuzz lijn 48 richting Nieuwegein nemen, u stapt dan uit bij halte Provinciale weg/Doornkade en loopt in vijf minuten naar Expo
Houten.
Op station Houten kunt u ook een OV-fiets huren, u fietst in ongeveer 10 minuten naar Expo Houten.
Kijk voor de actuel dienstregeling op de website van Qbuzz of 9292 OV.
Travel directions
Take exit Houten [exit 29]
After 0.7 km take the second exit on the roundabout (De Staart) towards Houten
After 1.3 km turn left onto the Rondweg
After 1.3 km turn left onto Meidoornkade
After 400 m you have arrived at Expo Houten. Parking is free in front of and next to our building.
Do you have an electric car? There are six charging stations on the parking lot of Expo Houten (P3).
There are two charging stations on the parking lot opposite Expo Houten.
For more information, visit www.oplaadpalen.nl.
Public transport
From Utrecht Central Station (Jaarbeurszijde stop) and Houten station you take Qbuzz line 47. You
can get off at the Meidoornkade stop. From Station Houten you can also take Qbuzz line 48 direction Nieuwegein, you get off at the stop Provinciale weg/Doornkade and walk to Expo Houten in five
minutes.
You can also rent a public transport bicycle at Houten station, and you will cycle to Expo Houten in
about 10 minutes.
Look for the current timetable on the website of Qbuzz or 9292 OV.

