Route met de auto, via de A1 vanuit Amersfoort
Als u vanuit (de richting) Amersfoort naar ons toekomt, dan blijft vanaf deze borden rechts
aanhouden. Richting afslag 9a Hilversum, Utrecht, Almere, en afslag 10 ‘Soest, Baarn-Noord, (zie
onderstaand plaatje).

Even verderop ziet u ook een bord met vork/lepel en met een bed. Welke verwijst naar Hotel
restaurant de Witte Bergen. Waar u ook zo dadelijk langs komt. (zie onderstaand plaatje).

Blijf rechts aanhouden.

Blijf de borden afslag 9a, Utrecht,Hilversum, Almere A27 volgen (zie onderstaand plaatje).

Bij het volgende bord kiest u voor de A1 richting Hilversum-Noord en Amsterdam A1. Hier links
aanhouden!
Let op: de A27 richting Hilversum, Utrecht en Almere gaat rechts, maar u blijft ook hier op de
linkerbaan rijden.

Blijf links aanhouden en volgt u de borden Afslag 9a, Amsterdam, Hilversum – Noord A1

Volg de weg over het verkeersplein

De weg maakt een grote bocht en er komt van links een weg bij. U blijft hier gewoon uw eigen
(rechter) baan volgen.

Iets verderop komt er van rechts een invoeg, uitvoegstrook bij.
Neem hier meteen de afslag (9a) Deze afslag die richting hotel de Witte Bergen gaat (vork/lepel en
Bed bord)
(Zie de twee plaatjes hieronder.)

Aan het eind van deze afslag komt u bij een kruising waar u rechts afslaat. (zie onderstaand plaatje).

Vervolgens rijdt u over een viaduct (over de A1), zie het plaatje hieronder.

Daarna gaat u bij het kruispunt rechtdoor (rechts gaat weer naar de snelweg, links ligt hotel de Witte
Bergen, maar u rijdt rechtdoor). Zie het plaatje hieronder.

De weg gaat met een bocht naar links (zie het plaatje hieronder).

U negeert een pad naar rechts, richting het Bluk (theehuis).

Vrij snel daarna volgt een kruispunt , U slaat hier rechtsaf, een half verhard/zandpad in. (zie de foto
hieronder).

Let op: in het zandpad zitten veel grote kuilen, u zult hier stapvoets moeten rijden. Mocht u dit
onprettig vinden dan kunt u er ook voor kiezen om uw auto te parkeren bij hotel de Witte Bergen
(een stukje terug dus). Vanuit daar is het zo’n tien minuten lopen.

U vervolgt deze weg gedurende 400 meter, totdat deze met een bocht naar links gaat. Rechtdoor ziet
u een houten schuur en een schutting. Dit is de parkeerplaats van het Autisme Expertisecentrum. Zie
de twee foto’s hieronder.

U kunt de auto voor de schutting parkeren. Mochten deze twee plekken al bezet zijn, dan kun u uw
auto ook aan de rechterkant tussen twee bomen zetten. Een andere mogelijkheid is dat u toch de
bocht linksaf neemt. Direct na deze bocht kunt u de auto rechts langs de weg parkeren.
Op de schutting ziet u het volgende bordje:
(in tegenstelling tot de foto is dit maar een klein bord)

U loopt links om de schutting en volgt het pad om de vijver. Dit pad leidt tot de voordeur van het
Autisme Expertisecentrum, waar eveneens een bordje hangt.

Daar gaat u naar binnen, dit is de wachtkamer. Hier kunt u plaatsnemen, u wordt vanzelf opgehaald
door degene met wie u een afspraak hebt.

Of u komt via de voorkant van het huis door het
tuinhek. Volg de bordjes met de pijlen tot u bij de
ingang van de praktijk bent.

