Routebeschrijving – De Molen Offices, Papiermolen 30, Houten
Let op:
Als je een navigatiesysteem gebruikt word je misschien niet naar de goede kant van het gebouw
geleid. De ingang van het pand ligt namelijk aan de POLDERMOLEN en niet aan de Papiermolen.
Dit is aan de andere kant van het gebouw.

Met de auto…
Route naar het gebouw:
Rondom Houten ligt De Rondweg. Midden door Houten
loopt een verbindingsweg (west-oost) als scheiding tussen
het noordelijke en het zuidelijke deel. Die verbindingsweg heet De Koppeling. Op De Koppeling zijn
enkele kleine rotondes met afslagen naar verschillende wijken. Volg hier de borden naar de afslag
‘Molenzoom, Centrum’.
Na de afslag ‘Molenzoom’ op de rotonde neem je de eerste afslag links (op de hoek zie je de
Eskolkerk).







Rij rechtdoor; dit is de Papiermolen.
Volg de weg en ga bij de straat ‘de Poldermolen’ linksaf. Aan je rechterhand zie je dan het
gebouw van Unieboek.
Je komt daarna bij een soort plein, met een verhoogd grasveld met bomen in het midden.
Er staan diverse kantoorpanden aan dit plein, en er is veel parkeergelegenheid aan
weerszijden van de weg.
Sla hier rechtsaf; achteraan vind je ons gebouw. Ook bij het gebouw zelf is
parkeergelegenheid.

Bij het gebouw:


Ons gebouw heeft lichtgekleurde stenen. De voordeur is te bereiken met een trap (indien
nodig kun je de lift te gebruiken).



Buiten staat een zuil met het adres (Papiermolen 26-40) en met namen van diverse
bedrijven, waaronder De Molen Offices.
Naast de draaideur is rechts een deur waar diverse deurbellen zitten.
Bel aan bij 'Molen Offices 30'.
Neem als je binnen bent de trap of de lift naar de 1e verdieping.
Mijn kamer bevindt zich in de linkervleugel. Er is een bel bij de deur van de gang ernaartoe.






Met de trein…
Route naar het gebouw:
 Vanaf station Houten is het ongeveer 10-12 minuten lopen (1,2 km).
 Loop door het fietstransferium en ga linksaf richting het busstation (richting het zuiden).
 Ga meteen rechtsaf (De Molen), voor de rotonde. Blijf aan de rechterkant van de
straat/straten. Houd het spoor steeds aan je rechterhand. Je loopt voor kantoren langs.
 Na ongeveer 500 meter zie je het gebouw van de Grontmij (Bodem, lucht en water) aan je
rechterhand. Sla daar rechtsaf (de Pelmolen).
 Ga rechtdoor; de weg gaat over in een fietspad. Daarover loop je verder, langs het spoor.
 Na 300 meter ga je linksaf: de Poldermolen. De ingang van het pand ligt aan de Poldermolen,
niet aan de Papiermolen!
Je vindt het gebouw rechts.

Bij het gebouw:
 Ons gebouw heeft lichtgekleurde stenen. De voordeur is te bereiken met een trap (indien
nodig kun je de lift te gebruiken).
 Buiten staat een zuil met het adres (Papiermolen 26-40) en met namen van diverse
bedrijven, waaronder De Molen Offices.
 Naast de draaideur is rechts een deur waar diverse deurbellen zitten.
 Bel aan bij 'Molen Offices 30'.
 Neem als je binnen bent de trap of de lift naar de 1e verdieping.
 Mijn kamer bevindt zich in de linkervleugel. Er is een bel bij de deur van de gang ernaartoe.
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Looproute vanaf het station naar het gebouw (ingang aan de Papiermolen)
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