Routebeschrijving
Edin Dental Education Center
Gevestigd in het Gezondheidscentrum Maarn
Adres: Sportlaan 11-13, 3951 CG te Maarn
Tel: 0343-449970

Per auto vanuit richting Utrecht
Volg de A12, E35 richting Arnhem.
Neem na 16 km afslag Maarn [afslag 21].
Onder aan de afslag linksaf de Amersfoortseweg (N227) op richting
Amersfoort.
Ga bij de stoplichten (na 300 m) rechtsaf (afslag Maarn) de Poortse bos op.
3e links, de Ted Visserweg op (bordje camping).
3e rechts, de Sportlaan op.
Sportlaan loopt door naar links, Edin bevindt zich rechts in het
Gezondheidscentrum Maarn.
LET OP, PARKEREN:
Direct voor het pand kunt u beter niet parkeren ivm een blauwe zone van
max 1,5 uur. U kunt daarom beter parkeren bij Sociaal Cultureel Centrum
De Twee Marken:
U volgt de Sportlaan verder door het kruispunt over te steken. Dan links
aanhouden de Tromplaan op. Direct rechts zijn twee grote parkeerplaatsen.
Na te hebben geparkeerd loopt u terug naar de weg waar u vandaan kwam.
U loopt de Sportlaan op en steekt de kruising over. Direct links staat het
gebouw van het Gezondheidscentrum Maarn, waarin Edin gevestigd is.

Looproute van Parkeerplaats “De Twee Marken” naar Edin
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Per Trein
Maarn heeft een eigen NS-station. Dat bereikbaar is vanuit de richting Utrecht en
Arnhem uitsluitend per stoptrein.
Aangekomen op het station loopt u richting het kleine centrum aan de noordzijde
van het spoor. Komt u met de trein vanuit Utrecht dan gaat u links onder de
tunnel door. U ziet het 5 Meiplein (rechts cadeauwinkel Joli en links Makelaar
Breur). U steekt het plein over en loopt de Raadhuislaan in langs Mickey’s
Coiffure en DA drogist aan uw linkerhand.
Na een paar honderd meter gaat u linksaf de Sportlaan in en heeft u het
Gezondheidscentrum Maarn (donker gebouw!) met daarin Edin gevestigd, direct
aan uw linkerhand.
Kijk voor een actuele dienstregeling op de routeplanner van de NS.
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