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Bachlaan 24

1217 BX Hilversum

Vanaf de A1 vanuit de richting Amsterdam
 Vanaf de richting Amsterdam neemt u de afslag Blaricum/Huizen, u gaat vervolgens rechtdoor het kruispunt over tot aan de stoplichten waar u links afslaat de Ceintuurbaan op richting 

 Bussum-Zuid en 's Graveland. 

 De Ceintuurbaan rijdt u geheel uit, waar u aan het einde linksaf moet richting 's Graveland/Hilversum. Als u daarna bij de derde stoplichten rechtsaf slaat, (de weg die het bos ingaat) rijdt u 

  de Bussumergrintweg in. 

 De Bussummergrintweg gaat in de bocht over in de Bachlaan. Nummer 24 is na de kruising met de Beethovenlaan, het 3e huis aan uw linkerzijde. U kunt op de 

 linkeroprit parkeren, naar beneden lopen en u melden bij de witte deur.

Vanaf de A1 vanuit de richting Amersfoort
 Vanaf de richting Amersfoort neemt u de afslag Blaricum/Huizen, u gaat vervolgens bij de stoplichten linksaf. 

 Bij de volgende stoplichten wederom linksaf. Nadat u onder het viaduct bent doorgereden gaat u rechtsaf en rijdt u door tot aan de stoplichten waar u linksaf gaat de Ceintuurbaan op 

 richting Bussum-Zuid/'s Graveland. 

  De Ceintuurbaan rijdt u geheel uit en u gaat linksaf richting 's Graveland/Hilversum. Als u daarna bij de derde stoplichten rechtsaf slaat, rijdt u de Bussumergrintweg in. 

 De Bussummergrintweg gaat in de bocht over in de Bachlaan. Nummer 24 is na de kruising met de Beethovenlaan, het 3e huis aan uw linkerzijde. U kunt op de linkeroprit parkeren, naar 

 beneden lopen en u melden bij de witte deur.

Vanaf de A1 afslag Laren/Hilversum Noord/Mediapark
 U volgt de borden richting Mediapark. 

 De rotonde neemt u ¼ de Johannes Gerardsweg op (deze weg gaat later over in de Insulindelaan). 

 Na ± 3 km bij de tweede stoplichten rechtsaf ('s Gravelandseweg). 

  1e afslag rechtsaf (Wisseloordlaan). 

 2e afslag rechtsaf (Mozartlaan). 

 1e afslag linksaf (Beethovenlaan). 

 Aan het eind van de Beethovenlaan komt u bij een T-splitsing. U gaat linksaf de Bachlaan op. 

 Nummer 24 is het 3e huis aan uw linkerzijde. U kunt op de linkeroprit parkeren, naar beneden lopen en u melden bij de witte deur.
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