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ROUTEBESCHRIJVING PER OPENBAAR VERVOER 

Vanaf station Hilversum Centraal: 

U verlaat het station aan de achterzijde (Oosterspoorplein); 

U gaat linksaf en blijft parallel langs het spoor lopen (= Noorderweg); 

Na ca. 300 meter ziet u aan uw rechterhand - ter hoogte van de spoorbomen - een wit 

bakstenen gebouw met een trap naar de ingang. In dit gebouw is ook het FNV vakbondshuis 

gevestigd. Intop Mediationtoets bevindt zich op de eerste verdieping (aanbellen bij nummer 

60).   

 

ROUTEBESCHRIJVING PER AUTO  

A1 

Vanaf de A1 neemt u de afslag nr. 9 Laren / Hilversum Noord (Mediapark). Volg de borden 

richting Hilversum; 

Na ca. 2-3 kilometer komt u bij een kruispunt met stoplichten. U neemt de baan voor 

rechtdoor en steekt het kruispunt over (Larenseweg); 

Bij de rotonde gaat u rechtdoor; 

U rijdt rechtdoor (over enkele verkeersdrempels) en vervolgt de weg die afbuigt naar rechts. 

U rijdt parallel aan de spoorlijn (aan uw linkerhand) en zit nu op de Noorderweg; 

Na ca. 300 meter ziet u aan uw rechterhand - ter hoogte van de spoorbomen - een wit 

bakstenen gebouw met een trap naar de ingang. In dit gebouw is ook het FNV vakbondshuis 

gevestigd. Intop Mediationtoets bevindt zich op de eerste verdieping (aanbellen bij nummer 

60).  

U kunt uw auto in de omgeving veelal gratis parkeren bijv. wanneer u ongeveer 100 m. 

doorrijdt, langs het spoor. U vindt dan, net na de drempel met het fietspad, aan de rechterkant 

de ingang naar een parkeerterrein. Let op: voor het industrieterrein achter Intop) geldt betaald 

parkeren. 

 

A27 

I.v.m. wegwerkzaamheden in Hilversum is het verstandiger de A27 te vervolgen en dan 

de afslag Amsterdam/Amersfoort A1 nemen. Links aanhouden richting Amsterdam. Op 

de A1 neemt u afslag 9 Laren/Hilversum. Route vervolgen zoals hierboven vanaf A1.  

 

Vanaf de A27 neemt u afslag nr. 33 Hilversum. Bij de eerstvolgende verkeerslichten rijdt u 

rechtdoor en volgt u de borden "Ring Oost"; 

Op een gegeven moment buigt de weg sterk naar links en rijdt u de Oosterengweg op. Deze 

weg blijft u alsmaar volgen (gaat over in de Jan van der Heijdenstraat) totdat u bij een rotonde 

komt. Hier gaat u linksaf (Larenseweg); 

U rijdt rechtdoor (over enkele verkeersdrempels) en vervolgt de weg die afbuigt naar rechts. 

U rijdt parallel aan de spoorlijn (aan uw linkerhand) en zit nu op de Noorderweg; 

Na ca. 300 meter ziet u aan uw rechterhand - ter hoogte van de spoorbomen - een wit 

bakstenen gebouw met een trap naar de ingang. In dit gebouw is ook het FNV vakbondshuis 

gevestigd. Intop Mediationtoets bevindt zich op de eerste verdieping (aanbellen bij nummer 

60).  

U kunt uw auto in de omgeving veelal gratis parkeren bijv. wanneer u ongeveer 100 m. 

doorrijdt, langs het spoor. U vindt dan, net na de drempel met het fietspad, aan de rechterkant 

de ingang naar een parkeerterrein. Let op: voor het industrieterrein achter Intop) geldt betaald 

parkeren. 


