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De route naar het MEC 

Met het openbaar vervoer: 
Twee keer per uur stoppen de treinen vanuit Utrecht en Amsterdam in Maarssen. Vanuit station 
Maarssen (of vanaf Utrecht station) kunt u bus 37 of 39 nemen en uitstappen bij halte ‘Rientjes 
Mavo’ (Valkenkamp/spechtenkamp). Volg het fietspad (zorg dat u de sloot links van u heeft) tot aan 
de ringweg van de wijk ‘Reigerskamp’. Volg de ringweg rechts de wijk in. Ga ter hoogte van 
huisnummer 199 het park in. Het MEC is een wit gebouw met groene luiken. Totaal ca. 10 minuten 
lopen. 

Met de fiets: 
(Uitgaande van Station Maarssen, ± 8 minuten fietsen.) Ga voor het station naar rechts, het (rode) 
fietspad op. Volg het fietspad aan het eind met de bocht mee naar links. Volg het fietspad tot de 
Sporthal (Bisonsport). Zorg dat u aan de linkerkant langs de sporthal fietst. Sla direct na het 
bruggetje rechtsaf. Volg het fietstpad, houdt daarbij de singel aan uw rechterhand. Sla bij de T-
splitsing rechtsaf en volg verder de borden naar het MEC. Het laatste stukje voert u door het 
wijkpark. Er mag hier gefietst worden, mits er rustig aan gedaan wordt, zodat voetgangers, honden 
en spelende kinderen niet gehinderd worden. 

Met de auto: 
Vanaf A2; neem afslag Maarssen, vervolgens Maarssenbroek. Volg borden, overige wijken’ en 
aansluitend borden ‘Reigerskamp’ (bord met een witte reiger erop). Zodra u het bord ziet moet u 
gelijk voorsorteren en de wijk in. Na binnenkomst van de wijk gelijk rechts en volgt u de borden 
‘milieu edukatief centrum’. U kunt het beste bij nummer 199 parkeren en dan het park inlopen. Het 
MEC is een wit gebouw met groene luiken. 

U kunt (in noodgevallen) tot de deur komen als u bij nummer 121 t/m 179 het woonerf inrijdt, ga 
voor nummer 140 naar rechts, draai links met de bocht mee daar komt u bij een voetbalveldje. U 
rijdt het park in, volgt het pad naar links en met de bocht mee naar rechts. Daar ziet u een wit 
gebouw met groene luiken. 

Adres en 
telefoonnummer 

MEC Maarssen
Reigerskamp 197 
3607 HK Maarssen 
0346 - 554406 
mecmaarssen@odru.nl
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