
Met de auto

Vanuit richting Amsterdam

•  Volg de A1 richting Amersfoort

•  Bij knooppunt Eemnes volgt u de A27 

richting Utrecht

•  Neem afrit 33

•  Lees verder bij ‘Hilversum’

Vanuit richting Amersfoort

•  Volg de A1 richting Amsterdam

•  Bij knooppunt Eemnes volgt u de A27 

richting Utrecht

•  Neem afrit 33

•  Lees verder bij ‘Hilversum’

Vanuit richting Utrecht

•  Volg de A27 richting Hilversum

•  Neem afrit 33

•  Lees verder bij ‘Hilversum’

Hilversum

•  Bij de stoplichten rechtdoor

•  Neem de rechter rijbaan (niet onder het 

viaduct door)

•  Op de rotonde linksaf richting het centrum: 

Soestdijkerstraatweg

•  Over spoorwegovergang eerste rechts: 

Stadhouderslaan (woonwijk in)

•  Eerste rechts de spoorwegovergang over  

u bevindt zich op de Oude Amersfoortseweg

•  U vindt VSH na ca. 150 meter aan de 

linkerkant

Met de trein

Stap uit op station Hilversum Sportpark   

Vanuit richting Hilversum

•  Loop op het perron terug richting 

spoorbomen. Steek de overgang én de 

straat over en ga het andere perron op

•  Loop dit perron in treinrichting helemaal af

•  Bij de volgende spoorbomen rechts de 

Oude Amersfoortseweg op lopen

•  Na ongeveer 150 meter ziet u VSH aan  

uw linkerkant

Vanuit richting Utrecht

•  Loop het perron in treinrichting helemaal af

•  Bij de spoorbomen rechts de Oude 

Amersfoortseweg op lopen

•  Na ongeveer 150 meter ziet u VSH aan  

uw linkerkant

Bekijk reisschema’s en -tijden op www.ns.nl

Routebeschrijving VSH Connection Technology Centre Hilversum
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Afslag 33

VSH Fittings B.V.

Oude Amersfoortseweg 99  /  1212 AA Hilversum

+31 (0)35 68 84 211 

www.vsh.nl/contact


