Routebeschrijving Crowdmedia,
Ceintuurbaan 15 te Zwolle
Komend vanuit de richting Amersfoort vanaf A28

▪

Op de A28 neemt u afslag 20 Zwolle Noord

▪

Onder aan de afslag rechts afslaan naar de Ceintuurbaan/N35

▪

Op de Ceintuurbaan/N35 bij eerste stoplicht rechtdoor (rechterbaan)

▪

Direct na de Mc Donalds gelijk rechtsaf het Vishay terrein op (negeer de TomTom)

▪

Volg de borden gebouw ZM

▪

Op het terrein rechtdoor rijden tot het einde, linksaf slaan, rechts gelijk de auto parkeren

▪

Lopend de weg volgen richting hoofdingang Polymer Science Park (zie het spandoek van Crowdmedia)

▪

Bij deze hoofdingang met screen nog een 100m rechtdoor lopen tot de volgende ingang, borden Crowdmedia
zitten op de muur. Binnen de deur rechts nemen.

Komend vanuit de richting Meppel A28

▪

Op de A28 neemt u afslag Zwolle Noord

▪

Onderaan de afslag linksaf afslaan naar de Ceintuurbaan/N35

▪

Op de Ceintuurbaan/N35 bij eerste stoplicht rechtdoor (rechterbaan)

▪

Direct na de Mc Donalds gelijk rechtsaf het Vishay terrein op (negeer de TomTom)

▪

Volg de borden gebouw ZM

▪

Op het terrein rechtdoor rijden tot het einde, linksaf slaan, rechts gelijk de auto parkeren

▪

Lopend de weg volgen richting hoofdingang Polymer Science Park (zie het spandoek van Crowdmedia)

▪

Bij deze hoofdingang met screen nog een 100m rechtdoor lopen tot de volgende ingang, borden Crowdmedia
zitten op de muur. Binnen de deur rechts nemen.

Komend vanuit de richting Raalte N35

▪

Op de Ceintuurbaan maakt u bij de kruising met de Mc Donalds een U-bocht terug in de richting waar u
vandaan kwam

▪

Volg de borden gebouw ZM

▪

Direct na de Mc Donalds gelijk rechtsaf het Vishay terrein op (negeer de TomTom)

▪

Op het terrein rechtdoor rijden tot het einde, linksaf slaan, rechts gelijk de auto parkeren

▪

Lopend de weg volgen richting hoofdingang Polymer Science Park (zie het spandoek van Crowdmedia)

▪

Bij deze hoofdingang met screen nog een 100m rechtdoor lopen tot de volgende ingang, borden Crowdmedia
zitten op de muur. Binnen de deur rechts nemen.

Openbaar vervoer

Crowdmedia is te bereiken met stadsbus Syntus richting Berkum nr. 3. Halte Casper Fagelstraat. Bij het verlaten
van de bus loopt u de straat in richting Mc Donalds. Aan het eind van de straat (aan uw linkerhand zit de ingang
van de Mc Drive) loopt u rechtdoor het terrein van Vishay op. Op het terrein kunt u de bordjes Crowdmedia
volgen. Wij zitten in gebouw ZM.

