Het Home Boxx Exhibition Center is door de centrale ligging in Nieuwegein
zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar vanuit
heel Nederland. Het complex beschikt over 700 gratis parkeerplaatsen, een
sneltramhalte voor de deur en een bushalte op enkele minuten lopen.

Met de auto (let tevens op de gele bordjes)
Vanuit de richting Amsterdam
Amsterdam (A2)
Neem de A2 richting Utrecht. Bij knooppunt Oudenrijn volgt u de borden Nieuwegein (snelweg
loopt parallel aan de A12 richting Arnhem). U neemt de eerste afslag (afrit 16 richting
Nieuwegein) en slaat onderaan de afrit rechtsaf. Bij het tweede stoplicht slaat u linksaf en
direct weer links.

Routeomschrijving

Vanuit de richting Arnhem (A12)
Neem de A12 richting Utrecht/Den Haag. Bij knooppunt Lunetten volgt u de borden
Nieuwegein (snelweg loopt parallel aan de A12 richting Den Haag). U neemt de derde afslag
(afrit 16 richting Nieuwegein) en slaat onderaan de afrit rechtsaf richting Nieuwegein. Bij het
vierde stoplicht slaat u linksaf en direct weer links.
Vanuit de richting Den Haag (A12)
Neem de A12 richting Utrecht/Arnhem. Bij knooppunt Oudenrijn volgt u de borden Nieuwegein
(snelweg loopt parallel aan de A12 richting Arnhem). U neemt de eerste afslag (afrit 16
richting Nieuwegein) en slaat onderaan de afrit rechtsaf. Bij het tweede stoplicht slaat u
linksaf en direct weer links.
Vanuit de richting Den Bosch (A2) of Breda (A27)
Neem vanaf de A27 vanuit Breda de afslag A2 richting Amsterdam en neem vervolgens vanaf
de A2 richting Utrecht, de afslag Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven (tweede afslag na de
Lekbrug Vianen). Bovenaan de afrit slaat u rechtsaf en daarop slaat u bij het tweede stoplicht
linksaf (A.C. Verhoefweg). Bij het derde stoplicht slaat u rechtsaf (afslag Blokhoeve).
Vanuit de richting Hilversum (A27) / Amersfoort (A28)
Volg de borden Ring Utrecht (zuid) en daarna Nieuwegein (vanaf de A27 loopt deze parallel
aan de A12). Neem de derde afslag (afrit 16, Nieuwegein) ga onderaan de afrit rechtsaf
richting Nieuwegein. Bij het vierde stoplicht slaat u linksaf en direct weer links.

Met Openbaar vervoer
Het Home Boxx Exhibition Center is eenvoudig per openbaar vervoer te bereiken. Vanaf
station Utrecht Centraal kunt u de tram of de bus nemen. De tramhalte bevindt zich tegenover
het Home Boxx Exhibition Center en de bushalte op enkele minuten lopen.
Met de tram
Sneltram richting Nieuwegein. U stapt uit op halte Zuilenstein recht tegenover de ingang van
het Home Trade Center. Doordeweeks: de trams rijden iedere zeven minuten vanaf 06.08 uur
tot 19.08 uur en ieder kwartier van 19.08 uur net na middernacht. Zondag: de trams rijden
ieder kwartier vanaf 08.08 uur tot net na middernacht.
Met de bus
Lijn 74 richting Vianen. U stapt uit bij halte Orpheuslaan. De halte ligt op 5 minuten lopen van
het Home Boxx Exhibition Center. Doordeweeks: Lijn 74 richting Vianen. De bus rijdt vanaf
06.26 uur ieder kwartier tot 19.05 uur en ieder half uur van 19.05 uur tot net na middernacht
Zondag: Lijn 74 richting Vianen rijdt vanaf 08.26 uur elk half uur tot net na middernacht.
U vindt de dienstregelingen op

http://www.9292ov.nl
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