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 Met trein en bus 

 Op station Hilversum CS neemt u Connexxion bus 105 richting Bussum Station. U stapt na 
ca. 9 minuten uit op halte Wisseloordlaan. U loopt in een paar minuten via de 
Wisseloordlaan naar de Catherina van Renneslaan 20. 

 

 Met trein en OV-fiets 

 Op station Hilversum CS neemt u een OV-fiets. Met het station achter u ziet u de 
zilverkleurige parkeergarage voor u. Rechts van dit gebouw neemt u de Naarderstraat, 
vervolgens het Melkpad en de ‘s-Gravelandseweg. Na de stoplichten van het kruispunt met 
de Geert van Mesdagweg/Bussumergrintweg gaat u rechtdoor en neemt u de eerste afslag 
rechts, de Wisseloordlaan, vervolgens links de Catherina van Renneslaan. 

 

 

 Met auto vanaf de A27 

 Na afslag 33 Hilversum op de A27 gaat u bij het stoplicht linksaf over de 
Diependaalselaan. U rijdt deze laan helemaal af tot de laatste rotonde waar u aan de 
overkant het zwarte gebouw met de namen ‘Beerepoot’ en ‘Mewadruk’ ziet staan. U slaat 
op de rotonde rechtsaf de Vreelandseweg op. Zie verder: N201. 

 

 Met de auto vanaf de N201 

 Nadat u Hilversum bent binnengereden komt u bij een rotonde waar u aan de linkerkant 
het zwarte gebouw met de namen ‘Beerepoot’ en ‘Mewadruk’ ziet staan. U neemt op de 
rotonde de tweede afslag rechts naar de Vreelandseweg. Aan het eind van de weg slaat u 
linksaf de Gijsbrecht van Amstelstraat op. Deze gaat over in de Geert van Mesdagweg. Na 
het bos gaat u bij het stoplicht linksaf de ‘s-Gravelandseweg op. Na een paar honderd 
meter gaat u rechtsaf de Wisseloordlaan op en daarna links de Catherina van Renneslaan. 

 

 Met de auto vanaf de A1 

 Na de afslag 9 Laren op de A1 neemt u de N525 naar Hilversum. Bij de rotonde neemt u 
rechts de Johannes Geradtsweg. Dit is de ring van Hilversum, welke onderweg een aantal 
keer van straatnaam verandert. U vervolgt de ring tot u links een watertoren bent 
gepasseerd en u een paar honderd meter verder bij een kruispunt met stoplichten komt. 
Hier slaat u rechtsaf de ‘s-Gravelandseweg op. Na een paar honderd meter gaat u rechtsaf 
de Wisseloordlaan op en daarna links de Catherina van Renneslaan. 

 

 

 Vanaf de Catherina van Renneslaan 20 

 U bevindt zich nu op ons businesspark Wisseloord Area. Volg de borden naar gebouw 
Mozartlaan 27. Dit gebouw bevindt zich aan de andere kant van het businesspark. De 
ingang is aan de andere kant van het gebouw, aan de kant van de Mozartlaan. 
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