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Routebeschrijving 

Sofico Services Nederland 

 

De Bouw 1F,  

3991 SX Houten 

Telefoon: 030 760 460 0 

Ga naar 9292ov voor een uitgebreide 

routebeschrijving. 

Of kijk op Google Maps  

en zoek op Sofico Services. 

Per auto 

 Neem op de A27 afslag Houten (afslag 29)  

 Volg “De Staart” richting de “Rondweg” (volg aanwijzingen richting Houten).  

 Ga op de “Rondweg” rechts richting “Oude dorp” / “De Schaft” / “Molenzoom.”  

 Volg bedrijventerrein “De Schaft” (sla linksaf “De Koppeling” in, de Praxis ligt links)  

 Neem op de eerste rotonde de 2e afslag (blijf “De Koppeling” volgen)  

 Sla op de tweede rotonde rechtsaf naar „De Bouw”  

Sofico is gevestigd in het eerste kantoorgebouw rechts (donkerbruine baksteen). Voor het gebouw kunt u rechts afslaan (Lange 

Schaft). Achter het gebouw, meteen links zijn openbare parkeerplekken en twee bezoekersparkeerplaatsen (zet uw auto niet 

binnen het hek). De hoofdingang is aan de voorzijde.  

Per openbaar vervoer 

Optie 1 

Tussen Houten en Culemborg is station: Houten-Castellum. De Sprinters, die rijden tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen, 

stoppen hier vier keer per uur. Vanaf Houten Castellum is het ca 10 minuten lopen; uitgang „De Bouw‟ nemen. 
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Optie 2 vanaf station Houten 

 Neem bus 48 richting Nieuwegein.  

 Stap uit bij halte De Erven / De schaft.  

 Je ziet het Getronics gebouw liggen aan je linkerkant.  

 Steek de straat over en loop het trapje af  

 Voor het gebouw sla je linksaf  

 Vanaf hier is het 4 min. lopen (om het Getronics gebouw heen)  

Optie 3 via station Utrecht CS 

 Neem bus 47 richting Houten.  

 Stap uit bij halte De Erven / De Schaft.  

 Je ziet het Getronics gebouw liggen aan je rechterkant.  

 Loop het trapje af.  

 Voor het gebouw sla je naar linksaf. 

 Vanaf hier is het 4 min. lopen (om het Getronics gebouw heen) 
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