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Routebeschrijving	  voor	  artiesten	  en	  technici	  
	  
Binnenkort	  bezoekt	  u	  Aan	  de	  Slinger	  in	  Houten.	  Het	  theater	  heeft	  een	  laad-‐	  en	  losruimte	  waar	  plaats	  
is	  voor	  een	  mega	  trailer	  of	  3	  personenauto’s.	  Komt	  u	  met	  meer	  auto’s,	  dan	  kunt	  u	  parkeren	  in	  
parkeergarage	  Kruitmolen.	  De	  parkeergarage	  ligt	  op	  1	  minuut	  rijden	  of	  lopen	  van	  Aan	  de	  Slinger.	  Op	  
het	  plein	  voor	  het	  theater	  mag	  niet	  geparkeerd	  worden.	  
	  
Wanneer	  u	  zelf	  een	  routebeschrijving	  naar	  het	  theater	  op	  internet	  opzoekt,	  of	  gebruik	  maakt	  van	  
een	  navigatie-‐systeem,	  voer	  dan	  altijd	  het	  adres	  van	  parkeergarage	  Kruitmolen	  in,	  niet	  het	  adres	  
van	  het	  theater!	  Vanaf	  de	  parkeergarage	  is	  het	  nog	  1	  minuut	  rijden	  naar	  het	  theater.	  
	  
Parkeergarage	  Kruitmolen	  
De	  Molen	  100	  
3995	  AX	  Houten	  
	  
Hieronder	  treft	  u	  de	  routebeschrijvingen	  naar	  Aan	  de	  Slinger	  en	  parkeergarage	  Kruitmolen,	  en	  meer	  
informatie	  over	  de	  parkeergarage.	  Lees	  deze	  info	  s.v.p.	  goed	  door.	  
	  
Beknopte	  routebeschrijving	  met	  de	  auto	  
Volg	  vanaf	  alle	  invalsroutes	  de	  gele	  borden	  met	  de	  verwijzing	  Theater	  Aan	  de	  Slinger.	  	  
U	  wordt	  zo	  naar	  De	  Molen	  geleid.	  Aan	  het	  einde	  van	  De	  Molen	  komt	  u	  op	  een	  T-‐splitsing.	  
Voor	  het	  theater	  gaat	  u	  hier	  linksaf.	  U	  rijdt	  het	  spoor	  onderdoor.	  Aan	  uw	  linkerhand	  ziet	  u	  Aan	  de	  
Slinger.	  De	  laad-‐	  en	  los	  bevindt	  zich	  achter	  de	  rode	  roldeur.	  
Voor	  parkeergarage	  Kruitmolen	  gaat	  u	  op	  de	  T-‐splitsing	  rechtsaf.	  Direct	  links	  is	  de	  ingang	  
van	  de	  parkeergarage.	  
	  
	  
Uitgebreide	  routebeschrijving	  met	  de	  auto	  
	  
Vanaf	  de	  A2	  
Vanuit	  de	  richting	  Amsterdam:	  
Neem	  op	  Knooppunt	  Oudenrijn	  de	  afslag	  A12/E30/E35	  richting	  Arnhem.	  
Volg	  de	  borden	  naar	  Houten/A12/A27.	  
Volg	  de	  borden	  naar	  Hoograven/Lunetten/Houten.	  
Neem	  op	  de	  rotonde	  de	  1e	  afslag	  naar	  Laagravenseweg/N408	  



Bij	  het	  2e	  verkeerslicht	  linksaf	  richting	  Houten	  (Houtenseweg/N409).	  
Op	  de	  t-‐splitsing	  rechtsaf	  (Rondweg).	  
Bij	  de	  8e	  verkeerslichten	  linksaf	  (De	  Koppeling).	  
Zie	  verder	  onder	  ‘vervolgens’.	  
	  
Vanuit	  de	  richting	  Den	  Bosch:	  
Neem	  afslag	  Knooppunt	  Everdingen	  en	  voeg	  in	  op	  de	  A27/E311	  richting	  Utrecht/Almere.	  
Neem	  afslag	  29	  Houten.	  
Op	  de	  rotonde	  de	  2e	  afslag	  (De	  Staart).	  
Op	  de	  t-‐splitsing	  rechtsaf	  (Rondweg).	  
Bij	  de	  3e	  verkeerslichten	  linksaf	  (De	  Koppeling).	  
Zie	  verder	  onder	  ‘vervolgens’.	  
	  
Vanaf	  de	  A27	  
Neem	  afslag	  29	  Houten.	  
Komend	  vanuit	  Utrecht	  op	  de	  1e	  rotonde	  de	  2e	  afslag	  (De	  Staart).	  Op	  de	  2e	  rotonde	  de	  1e	  afslag.	  
Komend	  vanuit	  Breda	  op	  de	  rotonde	  de	  2e	  afslag	  (De	  Staart).	  
Op	  de	  t-‐splitsing	  rechtsaf	  (Rondweg).	  
Bij	  de	  3e	  verkeerslichten	  linksaf	  (De	  Koppeling).	  
Zie	  verder	  onder	  ‘vervolgens’.	  
	  
Vervolgens:	  
U	  volgt	  de	  weg	  (1e	  en	  2e	  rotonde	  beide	  de	  2e	  afslag).	  
U	  rijdt	  vervolgens	  onder	  het	  spoor	  door.	  
Bij	  de	  volgende	  rotonde	  de	  3e	  afslag	  (De	  Molen).	  
	  
Naar	  Aan	  de	  Slinger:	  
U	  volgt	  de	  weg	  tot	  de	  T-‐splitsing	  op	  het	  einde	  van	  De	  Molen.	  
Ga	  hier	  linksaf,	  het	  spoor	  onderdoor.	  
Aan	  uw	  linkerhand	  ziet	  u	  Aan	  de	  Slinger.	  
De	  laad-‐	  en	  los	  bevindt	  zich	  achter	  de	  rode	  roldeur.	  
	  
Naar	  parkeergarage	  Kruitmolen:	  
U	  volgt	  de	  weg	  tot	  de	  T-‐splitsing	  op	  het	  einde	  van	  De	  Molen.	  
Ga	  hier	  rechtsaf.	  
Direct	  aan	  uw	  linkerhand	  rijdt	  u	  parkeergarage	  Kruitmolen	  in.	  
U	  verlaat	  lopend	  de	  parkeergarage,	  uitgang	  Stellingmolen.	  U	  gaat	  rechtsaf	  en	  loopt	  het	  spoor	  
onderdoor.	  Aan	  uw	  linkerhand	  ziet	  u	  Aan	  de	  Slinger.	  
	  
Parkeergarage	  Kruitmolen	  
Parkeergarage	  Kruitmolen	  ligt	  op	  1	  minuut	  rijden	  of	  lopen	  van	  Aan	  de	  Slinger	  en	  is	  24	  uur	  per	  dag,	  7	  
dagen	  per	  week	  geopend.	  Tarief:	  de	  eerste	  2	  uur	  gratis,	  vanaf	  het	  3e	  uur	  betaalt	  u	  €	  1,50	  per	  uur.	  
Desgewenst	  hebben	  onze	  technici	  uitrijdkaarten	  à	  €	  5,-‐	  voor	  u	  beschikbaar.	  Na	  winkelsluitingstijd	  is	  
de	  parkeergarage	  alleen	  te	  betreden	  via	  de	  entree	  aan	  de	  Stellingmolen.	  U	  heeft	  de	  uitrijdkaart	  van	  
de	  parkeergarage	  nodig	  om	  hier	  binnen	  te	  komen.	  



Met	  de	  trein	  
Aan	  de	  Slinger	  ligt	  op	  1	  minuut	  lopen	  van	  het	  NS-‐station	  Houten.	  Stoptreinen	  uit	  de	  richting	  Utrecht,	  
Den	  Bosch	  en	  Tiel	  stoppen	  in	  Houten.	  Vanaf	  Utrecht	  duurt	  de	  treinreis	  slechts	  10	  minuten.	  Voor	  
vertrek-‐	  en	  aankomsttijden	  raadpleegt	  u	  de	  website	  www.ns.nl.	  
U	  verlaat	  het	  perron	  via	  uitgang	  ‘De	  Molen’	  (de	  meest	  zuidelijke	  trap).	  In	  de	  Zuidtunnel	  gaat	  u	  
rechtsaf,	  onder	  het	  spoor	  door.	  Aan	  uw	  linkerhand	  ziet	  u	  Aan	  de	  Slinger.	  
	  


