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Routebeschrijving 

Hello! Planner    

Bisonspoor 3002-B504 (Toren B) 

3605 LT Maarssen | 085 02 12 900 | www.helloplanner.nl 

 

Wij zijn gevestigd in kantoortoren ‘B’ boven het BISON Shopping Center.  

 

Met de auto  

Parkeren 

Voor (hele dag) gratis parkeren kunt u het beste het volgende adres aangeven in uw navigatie: Bisonspoor 236, 

Maarssen (=zwembad safari). Volg de (loop)route vanaf de tekst hieronder onder kopje ‘Route vanaf de A2’.  

Voor korter parkeren kunt u ook naar parkeergarage BISON Shopping Center (begane grond of 3e verdieping 

Business Center). Eerste 4 uur gratis; 5e uur €5 en daarna €2,50 per uur met max. dagtarief van €15).  

 

Looproute parkeergarage vanaf Begane Grond:  

Loop vanaf de parkeergarage (begane grond) het winkelcentrum in (langs de Albert Heijn aan je rechterhand), loop 

door en ga ter hoogte van kaaswinkel Alexanderhoeve linksaf en direct aan je rechterhand zit de ingang van Toren B. 

Ga de glazen deuren door, bel aan bij ‘Hello! Planner Kant’ (kantoor) en neem de lift naar de 4e verdieping.  

 

Looproute parkeergarage vanaf 3e verdieping: 

Staat u op de 3e verdieping van de parkeergarage? Loop dan naar het Business Center en meld u bij de receptie of 

bel een medewerker van Hello! Planner.  

 

Route vanaf de A2 

1. Neem afslag 6, volg de borden Maarssen/N230 en voeg in op N230. Neem afslag Maarssenbroek en sla onderaan 

bij de stoplichten linksaf. Volg de borden voor Het Kwadrant/Bisonspoor en blijf de weg volgen. Na 4 stoplichten 

gaat de Ruimteweg over in de Safariweg, u blijft rechtdoor rijden (richting treinstation Maarssen). 

 

2. Volg de Safariweg tot vlak na het station en sla na de benzinepomp (Tango) linksaf het Bisonspoor in. U kunt bij 

het 3e hofje aan uw rechterzijde op de grote parkeerplaats (gratis) parkeren. Is deze parkeerplaats vol? Ga dan naar 

de parkeergarage BISON Shopping Center en volg de looproute zoals hierboven aangegeven bij het kopje ‘Parkeren’. 
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3. Betreed het winkelcentrum aan de overzijde van de parkeerplaats en rondweg. Ga ter hoogte van de HEMA 

rechtsaf. Loop de gang door, net voorbij de roltrap en ter hoogte van kledingwinkel Maddox Jeans (aan uw 

linkerzijde) gaat u rechtsaf, loop rechtdoor. Schuin tegenover kaaswinkel Alexanderhoeve zit de ingang van Toren B.  

 

4. Loop ter hoogte van bordje ‘Toren B’ door de glazen deuren. Via de intercom kunt u aanbellen bij ‘Hello! Planner 

Kant’ (kantoor). Bij geen gehoor graag kiezen voor ‘Hello! Planner Kant’ (kantoor). Ga met de lift naar het kantoor op 

de 4e verdieping. 

Met het OV  

Hello! Planner is per trein/OV prima bereikbaar. Vanaf station Maarssen is de looptijd ongeveer 7 minuten.  

Volg vanuit station Maarssen het bordje ‘Centrum’ en steek de Safariweg over bij het zebrapad. 

 

Loop alsmaar rechtdoor richting de ingang van het winkelcentrum (met de Albert Heijn aan uw rechterzijde). Loop 

hier de ingang in van BISON Shopping Center, langs de Albert Heijn (aan uw rechterzijde) en ga vervolgens bij de 

kaaswinkel ‘Alexanderhoeve’ linksaf de volgende gang in. Vrij snel daarna ziet u aan uw rechterhand het bord ‘Toren 

B’ (tegenover de nagelstudio). Ga bij de glazen deuren naar binnen. 

 

Via de intercom kunt u aanbellen bij ‘Hello! Planner Kant’ (kantoor). Ga met de lift naar het kantoor op de  

4e verdieping. 
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