Met de bus vanaf station Hilversum
Van tevoren:
U kunt van tevoren uitzoeken hoe u moet reizen. Doe dit via www.9292ov.nl. Vul dan niet het adres
van het autisme expertisecentrum in, want dat wordt niet herkend. Kies voor de bushalte waar u
uitstapt: ‘De Heidebloem, Laren’.
De bus doet er ongeveer een kwartier over, daarna moet u nog 15 tot 20 minuten lopen. Mocht u het
niet kunnen vinden, bel ons dan gewoon even: 035-5337392.
Als u bent gearriveerd op station Hilversum
Op station Hilversum kiest u de uitgang richting Centrum.

Eenmaal buiten gaat u direct linksaf, daar ziet u het busstation:

U neemt bus 109 naar ‘Bussum station, via Eemnes-Laren. Na ongeveer een kwartier stapt u uit bij
halte ‘De Heidebloem’.
Hiervoor heeft de bus al een paar scherpe bochten gemaakt, zoals u op onderstaande foto’s kunt
zien:

Net voordat de bus arriveert bij halte de Heidebloem, ziet u voor u een viaduct (zie het plaatje
hieronder). De halte is net na het viaduct, dus als het viaduct in zicht komt, kunt u op het knopje
drukken zodat de buschauffeur weet dat u wilt uitstappen.

Als u bent uitgestapt, loopt op via het voetpad/fietspad terug naar het viaduct en loopt u hier
onderdoor (zie de twee foto’s hieronder).

Vrij snel daarna ziet u aan uw linkerhand een ANWB-paddenstoel (richting ’t Bluk en Laren) en een
fietspuntenroute bordje met nr 53 (zie de twee foto’s hieronder). Daar gaat u rechtsaf.

U steekt de weg over en loopt rechtdoor een verharde weg op (zie de foto hieronder).

Aan het begin van deze weg staat een bord met een gele peil, zoals u op de foto hieronder kunt zien.

U hoeft alleen nog maar deze weg te vervolgen, het autisme expertisecentrum ligt namelijk aan deze
straat. U negeert dus alle afslagen naar links of rechts. De eerste (ruim) tien minuten loopt u parallel
aan de snelweg, dit is goed hoorbaar.

Op een gegeven moment komt u weer het bord met de gele peil tegen, daar staat ook een bord met
‘doodlopende weg na 500 meter’. Ook daar gaat u nog steeds rechtdoor (zie het plaatje hieronder).

Na enige tijd (u bent dan vast al meer dan 10 minuten aan het lopen) ziet u een verbodsbord voor
auto’s en motorvoertuigen. Ook daar gaat u rechtdoor. Het verharde pad wordt een zandpad (zie het
plaatje hieronder).

U passeert enkele boerderijen aan uw rechter- en linkerhand (zie de twee foto’s hieronder).

Net voordat de weg een bocht naar links gaat, ziet u aan uw rechterhand een rode, rechthoekige bak.
Dit is een duidelijk herkenningspunt, wat u niet kunt missen.

U gaat met de bocht mee naar links.

In de bocht ziet u aan uw linkerhand de parkeerplaats van het Autisme Expertisecentrum. Dit is
herkenbaar door een groen schuurtje en een houtkleurige schutting (zie de foto’s hieronder).

