Auto navigatie/Google Maps:
foutieve locatie!

P1

HERAKLES PHARMA STAFFING

Bisonspoor Business Center via P1
Toren C (“Copenhagen”), 6e etage
3605 LT Maarssen
Tel +31(0)85 - 071 74 00
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Vanuit noordelijke richting:
• Vanaf A27 (Hilversum):
Neem afslag 31 Maarssen, volg de afrit
tot aan de stoplichten en sla rechtsaf de
Ring Utrecht op. Volg deze 8 km, langs
3 rotondes/stoplichten, voorbij afslag
Maarsseveen, afslag Maarssen-Dorp, over
de Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal tot
aan de afslag Maarssenbroek/Maarssen/
Lage Weide. Neem deze afslag tot aan het
stoplicht en sla linksaf richting Maarssen
Broek/Vleuten/Maarssenbroeksedijk
de
Ruimteweg op en volg deze weg en de
borden Bisonspoor.
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Vanuit noordelijke richting:
• Vanaf A2 (Amsterdam):
Neem afslag 6 (Ring Noord/Maarssen/
Vleuten N230). Neem aan het eind van
de afrit (linksaf) het viaduct over de A2 en
volg de N230 (Ring Utrecht) 500 meter.
Ga rechtsaf bij de afslag Maarssenbroek/
Maarssen/Lage Weide en volg de weg. Ga
bij het kruispunt linksaf de Ruimteweg op en
volg deze weg en de borden Bisonspoor.
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Vanuit zuidelijke of westelijke richting:
• Vanuit zuiden
(’s-Hertogenbosch/Breda):
Volg A2 richting Amsterdam
• Vanuit westen
(Den-Haag/Rotterdam):
Volg A12 waarna richting A2 richting
Amsterdam
Neem afslag 6 (Maarssen/Vleuten). Ga
rechtsaf en volg de N230 (Ring Utrecht)
500 meter. Ga rechtsaf bij de afslag
Maarssenbroek/Maarssen/Lage Weide en
volg de weg. Ga bij het kruispunt linksaf
de Ruimteweg op en volg deze weg en de
borden Bisonspoor.
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Vanuit oostelijke richting:
• Vanuit oosten (Arnhem):
Volg A12 en daarna A27 richting
Hilversum
• Vanuit oosten (Amersfoort):
Volg A28 en daarna A27 richting
Hilversum
Vanaf A27: Neem afslag 31 Maarssen, volg
de afrit tot aan de stoplichten en sla rechtsaf
de Ring Utrecht op. Volg deze 8 km, langs
3 rotondes/stoplichten, voorbij afslag
Maarsseveen, afslag Maarssen-Dorp, over
de Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal tot
aan de afslag Maarssenbroek/Maarssen/
Lage Weide. Neem deze afslag tot aan het
stoplicht en sla linksaf richting Maarssen
Broek/Vleuten/Maarssenbroeksedijk
de
Ruimteweg op en volg deze weg en de
borden Bisonspoor.

Na diverse stoplichten, rechtdoor de Safariweg op. Volg deze langs diverse stoplichten,
een McDonald’s en een Shell station. Volg de weg afbuigend naar rechts tot parkeergarage
Bisonspoor P1 (5 parkeerlagen).

Ga in de parkeergarage naar niveau 3 Business Center (u mag hier 4 uur gratis staan).
Neem (na 2 schuifdeuren) de loopbrug het kantorencomplex in, u loopt bovenlangs het winkelcentrum.
Meldt u aan bij de receptie in de lobby van het Business Center (tegenover de brievenbussen) en neem de bezoekers-keycard in ontvangst.
Loop vervolgens langs de receptie, koffiecorners en zitjes (links), en plantengalerij (rechts) en passeer op het einde van deze ruimte de trap
aan uw linkerzijde.
Open de glazen deur door de keycard langs de lezer te halen. Wanneer het groene lampje brandt, kunt u de deurkruk naar beneden duwen.
Loop in ruimte na glazen deur vervolgens rechtdoor de schuine corridor in langs de lichtkoepel van het onderliggende winkelcentrum.
Aan het einde van de corridor door de deur, linksaf en neem lift naar 6e etage en bel aan.
Vergeet u bij vertrek niet de bezoekers-keycard in te leveren bij de receptie? Dank u wel.

Per Trein:
Stap uit op treinstation Maarssen. Steek bij zebrapad de straat
over onder bruin bakstenen gebouw en ga NIET het winkelcentrum
in, maar loop over linker trottoir langs fietsenrek en buitenzijde
winkelcentrum (AH) naar de loopbrug. Neem de ingang van de
loopbrug (naast parkeergarage) en neem de lift naar Niveau
3, Business Center en wandel over de loopbrug het kantorencomplex in.

Per Bus: Vanaf Utrecht Centraal:
Neem bus 28, 37 of 38 aan Jaarbeurszijde en stap uit op busstation
Maarssen. Steek bij zebrapad de straat over onder bruin bakstenen
gebouw en ga NIET het winkelcentrum in, maar loop over linker
trottoir langs fietsenrek en buitenzijde winkelcentrum (AH) naar de
loopbrug. Neem de ingang van de loopbrug (naast parkeergarage)
en neem de lift naar Niveau 3, Business Center en wandel over de
loopbrug het kantorencomplex in.

