
ROUTEBESCHRIJVING

Met de auto
Vanuit de richting Hilversum (A27/N230):
 A27 afslag Maarssen
 N230 afslag Maarssenbroek
 Volg via de safariweg de borden Bisonspoor
 Rijd voorbij het politiebureau (Let op: navigatie geeft bij het 

politiebureau links aan, deze weg is echter afgesloten)
 Parkeergarage P1 bevindt zich aan uw linkerhand
 Parkeer in parkeergarage P1 op de de 3e verdieping
 Loop binnendoor naar het Business Center. Daar kunt u zich bij de 

receptie aanmelden.

Vanuit overige richtingen (A2):  
 A2 afslag Maarssen
 Volg de borden Maarssen
 Afslag Maarssenbroek
 Volg via de safariweg de borden Bisonspoor
 Rijd voorbij het politiebureau (Let op: navigatie geeft bij het 

politiebureau links aan, deze weg is echter afgesloten)
 Parkeergarage P1 bevindt zich aan uw linkerhand
 Parkeer in parkeergarage P1 op de 3e verdieping
 Loop binnendoor naar het Business Center. Daar kunt u zich bij de 

receptie aanmelden.

Looproute vanaf de parkeergarage 
 Via de loopbrug komt u in de centrale hal van Bisonspoor
 U kunt u melden bij de receptie
 Vanaf de receptie loopt u circa 80 meter verder en slaat af naar rechts
 U loopt nu langs vergaderruimtes, waarnaar u de eerstvolgende 

mogelijkheid naar links gaat
 Na het passeren van de toiletten, vindt u aan uw rechterhand de hal 

met de lift
 Wij zitten op de 5e etage
.
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Looproute vanaf station Maarssen
 Trap van het station aflopen
 Rechtdoor lopen tot u tegen het winkelcentrum Bisonspoor aanloopt
 Rechts ziet u de ingang naar de Albert Heijn en links de ingang naar

de parkeergarage.
 Loop bij de parkeergarage naar binnen en ga naar de 3e verdieping.
 Zie verdere beschrijving: Looproute vanaf de parkeergarage 
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