
CLOSE-UP AANRIJROUTESPER AUTO
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Toren “Copenhagen” 6e etage
3605 LT Maarssen
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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.

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.

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.

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.

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). U kunt hier de 1e 4 uur gratis parkeren. Loop via de begane 
grond het winkelcentrum in bij Albert Heijn, volg de (blauwe) plafondbordjes “Offices 
Copenhagen”, steek het middenplein schuin over, en ga tegenover Intertoys linksaf gebouw 
Copenhagen in. Bel direct links aan bij nr. 7000, Herakles-CR2O.
 

Per Trein:
Stap uit op station Maarssen. Steek de weg over en volg 
in het winkelcentrum de (blauwe)  plafondbordjes “Offices 
Copenhagen”. Sla rechtsaf, vervolgens rechtdoor langs 
middenplein en ga tegenover Intertoys linksaf gebouw 
Copenhagen in. Bel direct links aan bij nr. 7000, Herakles-CR2O.

Per Bus: Vanaf Utrecht Centraal:
Neem bus 28, 37 of  38 aan Jaarbeurszijde en stap uit op busstation 
Maarssen. Steek de weg over en volg in het winkelcentrum de 
(blauwe)  plafondbordjes “Offices Copenhagen”. Sla rechtsaf, 
vervolgens rechtdoor langs middenplein en ga tegenover 
Intertoys linksaf gebouw Copenhagen in. Bel direct links aan bij 
nr. 7000, Herakles-CR2O.
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