Met de trein naar Hilversum en met de (OV-)fiets naar het Autisme Expertisecentrum.

Van tevoren:
Vanaf station Hilversum is het ongeveer nog 20 tot 25 minuten fietsen. Mocht u het niet kunnen
vinden, bel ons dan gewoon even: 035-5337392.
Als u bent gearriveerd op station Hilversum
Op het station gaat u naar beneden met de (rol)trap. Zie het plaatje hieronder voor spoor 2-5. Bij
spoor 1 komt u eerst in de stationshal, daar kunt vervolgens naar beneden.

Beneden in de hal gaat u naar de fietsenstalling (rechts naast de trap die omhoog gaat naar de
stationshal aan de centrum-kant. Daar kunt u een OV-fiets huren.
Als u de fietsenstalling uitkomt (zie de foto hieronder), gaat u direct linksaf. (Niet richting centrum,
maar richting Oosterspoorplein)

U rijdt nu op een fietspad omhoog (zie de foto hieronder).

Eenmaal bovenaan gekomen, gaat u bij het kruispunt rechtdoor, u volgt het fietspad, fietsknooppunt
53, in de richting Laren (zie de drie foto’s hieronder).

U rijdt een stukje rechtdoor, tussen rood-witte paaltjes door.

Vrij snel daarna ziet u opnieuw een bord met routepunt 53. U volgt deze aanwijzing en gaat dus
rechtsaf en links met de bocht mee. U rijdt u op de Eemnesserweg (zie de twee foto’s hieronder).

Na 600 meter komt u bij een stoplicht, daar steekt u de weg (de Jan van der heijdenstraat) over en u
vervolgt de weg rechtdoor.

Na weer 600 meter komt u bij een kruispunt. Hier steekt u de weg over. Op de paralelweg gaat u
linksaf, de Kamerlingh Onnesweg. Ook hier volgt u fietspunt 53. U passeert aan uw rechterhand een
skatebaan/speelplaats. (zie de twee foto’s hieronder).

Direct na de skatebaan/speelplaats gaat u rechtsaf een fietspad op, wederom richting fietspunt 53.

Aan het eind van dit fietspad gaat u linksaf en vrij snel daarop de eerste weg rechts, wederom
fietspunt 53 volgen. Deze straat heet ‘Aardjesberg’. (zie de volgende twee foto’s)

Aan het eind van deze straat gaat u linksaf en meteen rechtsaf, op een fietspad de heide op. Zie de
volgende twee foto’s.

Al vrij snel komt u een hek tegen, met een vee-rooster. Hier fietst u overheen, rechtdoor verder de
heide op.

U fietst ruim een kilometer over de hei, waarbij u paden naar links en rechts negeert. U blijft
fietspunt 53 en ’t Bluk (op anwb-paddenstoelen) volgen.

Uiteindelijk komt u uit op een Y-splitsing, waarbij u linksaf gaat en fietspunt 53 volgt, richting Laren
(zie de volgende twee foto’s).
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Vervolgens passeert u aan uw rechterhand het Theehuis ’t Bluk

Op de kruising, direct na ’t Bluk, gaat u (schuin rechts) rechtdoor, u volgt nu fietspunt 52

Na enkele tientallen meters rijdt u over een vee-rooster, daarna volgt u het kronkelende fietspad, tot
het einde (zie de twee foto’s hieronder).

Hier slaat u rechtsaf, wederom een fietspad op.

Aan het einde van het fietspad komt u uit op een weg, u vervolgt die weg rechtdoor.

U negeert een weg naar rechts (zie de volgende foto).

Vrij snel daarna komt u bij een kruispunt. Daar gaat u rechtsaf, de Goyergracht Zuid op (zie de
volgende twee foto’s).

U vervolgt deze weg gedurende 400 meter (let op: grote kuilen in de weg dus voorzichtig fietsen!),
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.

Op de schutting ziet u het volgende bordje:

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.

U kunt langs het hek bij de parkeerplaats of anders via het
tuinhek aan de voorkant van het huis. Volg de groene bordjes
met de pijlen tot u bij de ingang van de praktijk bent.

