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EIGEN VERVOER (auto) 
 
Uit richting Leeuwarden 
Neem vanaf de N31 afslag ‘Drachten’. Neem op de 
rotonde de derde afslag en rijd onder het viaduct 
door. Neem op de volgende rotonde de eerste 
afslag rechts en ga daarna direct linksaf. U hebt nu 
het gebouw van Caparis aan uw rechterkant. Rijd 
vervolgens rechtdoor en rijd de oprit van onze 
locatie op. Ons gebouw wordt aangegeven onder 
de naam ‘Technologie Park’, dat staat vermeld op 
het bord links naast de oprit. 
 
Uit richting Groningen 
Neem vanaf de A7 afslag 30a ‘Leeuwarden-Burgum-
Drachten’. Neem meteen daarna afslag ‘Drachten’. 
Neem op de rotonde de tweede afslag en ga daarna 
direct linksaf. U hebt nu het gebouw van Caparis 
aan uw rechterkant. Rijd vervolgens rechtdoor en 
rijd de oprit van onze locatie op. Ons gebouw wordt 
aangegeven onder de naam ‘Technologie Park’, dat 
staat vermeld op het bord links naast de oprit. 
 

 
 
Uit richting Heerenveen 
Neem vanaf de A7 afslag 30a ‘Leeuwarden-Burgum-
Drachten’. Neem meteen daarna afslag ‘Drachten’. 
Neem op de rotonde de tweede afslag en ga daarna 
direct linksaf. U hebt nu het gebouw van Caparis 
aan uw rechterkant. Rijd vervolgens rechtdoor en 
rijd de oprit van onze locatie op. Ons gebouw wordt 
aangegeven onder de naam ‘Technologie Park’, dat 
staat vermeld op het bord links naast de oprit. 
 
Uit richting Emmen 
Neem de afrit ‘Drachten’. Deze afrit volgt na de afrit 
‘Drachten Centrum’ als u reeds over het viaduct van 
de A7 heen bent. Neem op de rotonde de tweede 
afslag en ga daarna direct linksaf. U hebt nu het 
gebouw van Caparis aan uw rechterkant. Rijd ver-
volgens rechtdoor en rijd de oprit van onze locatie 
op. Ons gebouw wordt aangegeven onder de naam 
‘Technologie Park’, dat staat vermeld op het bord 
links naast de oprit. 
 
OPENBAAR VERVOER 
Vanaf autobusstation Drachten: 
buslijnen 16, 81 en 84. 
Uitstappen bij halte: Drachten-Noordereind. 
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