Routebeschrijving naar het Commissariaat
Met de auto
Vanuit Amsterdam en Amersfoort:
A1 richting Amersfoort respectievelijk Amsterdam;
Afslag Hilversum Noord / Laren / Media Park;
Onderaan de afslag bij T-splitsing stoplicht linksaf (Larenseweg) richting Hilversum;
Bij stoplichten rechtsaf (Johannes Geradtsweg);
Over het viaduct (Insulindelaan), een paar honderd meter rechtdoor rijden; na een flauwe
bocht in de weg (waar de Insulindelaan overgaat in de Godelindeweg) direct bij de
vluchtheuvel rechtsaf, een (doodlopend) weggetje in. Dit is de Hoge Naarderweg. Rechts
aanhouden en na 100 meter ziet u het gebouw van het Commissariaat. De ingang en
parkeerplaatsen bevinden zich aan de achterzijde.
Vanuit Utrecht:
A27 Utrecht - Almere, richting Amsterdam A1;
Verder zie boven.
Vanuit Bussum:
Bussum richting Hilversum (Lage Naarderweg);
Bij het Mediapark stoplicht rechtsaf (voorbij Mediapark hoofdingang);
Volgende kruising rechtsaf (Insulindelaan);
Verder zie boven.
Navigatie:
Kom je met de auto, let dan op het volgende: tik je ons adres in op Google Maps, dan wordt
de juiste locatie op de kaart aangegeven. Maar wanneer je ons adres op de TomTom invoert
gaat het niet altijd goed.(Een handig alternatief adres om in te voeren is Godelindeweg 17;
precies bij dat adres moet je het doodlopende straatje (het laatste stukje Hoge Naarderweg)
in om bij ons gebouw en parkeerterrein te komen.
Met de trein
Stoptreinen uit de richting Amsterdam, Amersfoort en Utrecht stoppen op station HilversumMediapark (voor treinen uit de richting Utrecht dient u het spoor via de voetgangerstraverse
over te steken, let wel: de traverse niet helemaal uitlopen maar meteen weer verlaten via de
eerste trap aan uw linkerhand zodat u op het perron aan de overkant uitkomt);
U loopt vervolgens het perron helemaal af en slaat aan het einde rechtsaf;
U steekt bij de rotonde de weg rechtdoor over (langs hoofdingang Media Park);
Bij kruising rechtsaf;
Weg omhoog volgen (Insulindelaan);
Na een flauwe bocht in de weg komt u langs een hek met daarachter het schuin uit de grond
oprijzende, met gras begroeide gebouw (Insulindelaan gaat daar over in Godelindeweg).
Blijf rechtdoor lopen en na enkele tientallen meters gaat u bij de vluchtheuvel direct naar
rechts, de doodlopende weg in. Dit is de Hoge Naarderweg. Rechts aanhouden en na 100
meter ziet u het gebouw van het Commissariaat. De ingang bevindt zich aan de achterzijde.
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