Routebeschrijving naar MindCenter
Met de auto vanuit Amsterdam / Den Haag:
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A2 richting ’s Hertogenbosch.
Afrit nummer 11 Vianen, na de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten rechtdoor, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

Met de auto vanuit ’s Hertogenbosch / Eindhoven:
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam.
Afrit nummer 11 Vianen, voor de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten linksaf naar de Bentz-Berg.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

Met de auto vanuit Breda / Rotterdam:
o
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A27 richting Utrecht / Almere.
Bij knooppunt Everdingen volgt u de A2 richting Utrecht / Amsterdam.
Afrit nummer 11 Vianen, voor de Lekbrug.
Onderaan de afrit neemt u de verkeerslichten linksaf naar de Bentz-Berg.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, de Westelijke Parallelweg op.
Aan het einde, neemt u de eerste afslag op de rotonde, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.

Met de auto vanuit Almere / Amersfoort:
o
o
o
o
o
o
o

Neem de snelweg A27 richting Breda.
Afrit nummer 27 Vianen.
Onderaan de afrit gaat u rechtsaf richting Vianen – West.
De verkeerslichten linksaf, de Stuartweg op.
Aan het einde, neemt u de rotonde rechtdoor, De Limiet.
Na 450 m gaat u linksaf de Marconiweg op.
Na 350 m vind u aan de rechterkant het MindCenter.
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