Dat

ROUTEBESCHRIJVING BUREAU VIRIDIS
Adres:
Randweg 30 (ook wel te vinden als Beesdseweg 5)
4104 AC Culemborg
Ons kantoor vindt u op de tweede verdieping van het pand aan de Randweg 30, in hetzelfde gebouw
als Fairplaza. De ingang vindt u om de hoek van de kruising Beesdseweg en Randweg (Afbeelding 1).
Met zowel de auto als het openbaar vervoer zijn wij goed bereikbaar. Er is gratis parkeergelegenheid
voor de deur. Hieronder staat de routebeschrijving voor de auto en openbaar vervoer beschreven.
Vanuit Noord, Midden en Zuid Nederland (Afbeelding 2)
1. Neem op de A2 de afslag Culemborg
2. Eerste verkeerslichten rechtdoor (kan niet anders)
3. Tweede verkeerslichten rechtdoor
4. Eerste rotonde rechtdoor
5. Tweede rotonde linksaf (= Erasmusweg)
6. Na 50 meter rechtsaf (= Rolweg)
7. Weg blijven vervolgen, wordt dan Beesdseweg
8. Sla linksaf op de Randweg, de derde zijweg links vanaf de rotonde en parkeer direct rechts op de
parkeerplaats
9. De ingang van Viridis vindt u direct rechts aan de Randweg
Vanuit de richting Kesteren/Rhenen (Afbeelding 3)
1. Aanrijden via de Provincialeweg N320
2. Blijf bij de verkeerslichten richting Culemborg op de N320. Volg de Provinciale weg onder het
spoor door en neem de eerste afslag na het spoorwegviaduct: “Station, Schalkwijk”..
3. Sla op de Beesdsweg linksaf en direct rechtsaf, parkeer direct rechts op de parkeerplaats
4. De ingang vindt u direct rechts aan de Randweg
Met het openbaar vervoer (trein) (Afbeelding 4)
1. Loop het westelijke perron (spoor 2) helemaal af richting het zuiden
2. Neem de trap naar beneden en loop rechtdoor over het parkeerterrein naar de Parallelweg
3. Ga op de Parallelweg linksaf en volg deze weg met de bocht mee naar rechts (de weg loopt over in
de Beesdseweg)
4. Neem op de Beesdseweg de eerste afslag rechts naar de Randweg
5. De ingang vindt u direct rechts aan de Randweg

Afbeelding 1: Ingang kantoor Viridis (Google Maps)

Afbeelding 2: met de auto vanuit Midden, Zuid en Noord Nederland (Google Maps)

Afbeelding 3: met de auto vanuit de Richting Kesteren/Rhenen (Google Maps)

Afbeelding 4: Vanaf station Culemborg (Google Maps)

