Traverse

Routebeschrijving Zodiak Nederland
Rudi Carelllaan 2
1217 WG
Hilversum

Auto:
Het Media Park is per auto het snelst te bereiken via de A1:
vanaf Amsterdam neemt u afslag 9 Laren/Hilversum. Vanaf
Amersfoort volgt u de borden Hilversum-Noord en neemt u
afslag 9 Laren/Hilversum-Noord.
Bij de stoplichten gaat u linksaf richting Hilversum. U rijdt nu
op de Hilversumseweg. Deze weg blijft u volgen. U rijdt de
gemeente Hilversum binnen. Bij de stoplichten houdt u rechts
aan, richting Ring (noord), Bussum en Loosdrecht. U rijdt nu
op de Johannes Geradtsweg. U volgt deze weg tot en met het
viaduct over de spoorlijn. Direct na het viaduct gaat u rechtsaf.
Dit is de Sumatralaan. Na 50 meter komt u op de Joost den
Draaijer-rotonde waar u de derde afslag neemt om direct op
het mediapark te komen.
Bij aankomst op het Media Park rijdt u langs het instituut
Beeld en Geluid (het kleurrijke gebouw links van u) rechts
parkeerdek A op. Op het parkeerdek neemt u de eerste afslag
naar links richting het onderdek. U kunt daar uw auto het beste
in de S- of T-vakken zetten. Aan het einde van de T-vakken
loopt u naar buiten. De ingang van Zodiak Nederland bevindt
zich dan direct rechts van u als de trappen oploopt. U kunt bij
de receptie een uitrijkaart vragen.
Plan uw eigen reis met: https://goo.gl/maps/upDo7YxUeJ62

Trein:
Zodiak Nederland ligt op het Media Park, direct naast NSstation Hilversum Noord/Hilversum Media Park, waar vier
treinen per uur aankomen en vertrekken in beide richtingen.
Vanaf het perron loopt u via de voetgangerstrap/traverse
direct het hart van het Media Park binnen. Wanneer u de
trap van de traverse afkomt, komt u op het Joop van de
Endeplein waar onder andere het Mediacentrum is gevestigd.
Loop links om het Mediacentrum heen, langs Bar Boon en de
parkeerplaats. Vervolgens rechts aanhouden. U ziet Zodiak
Nederland direct aan uw rechterhand.
Plan uw reis via www.ns.nl of www.ov9292.nl.

Fiets:
Vanaf de ingang van het Media Park is het enkele minuten
fietsen naar Zodiak Nederland. Wanneer u zich op de Joost den
Draaijer-rotonde bevindt ziet u aan uw linkerkant het Instituut
Beeld en Geluid (het kleurrijke gebouw) en aan uw rechterkant
een parkeerplaats. Als u de weg volgt komt u bij een bocht
waar links het gebouw van VPRO/NTR/BNN is gevestigd.
Vervolgens gaat u met de bocht mee naar rechts.
U volgt deze weg en na
ongeveer 200 meter ziet u
aan uw rechterkant de ingang
van Zodiak Nederland. Uw
fiets kunt u stallen in de
parkeergarage net voor de
ingang van Zodiak Nederland,
ook aan de rechterkant.

