Bezoekadres:
Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26). Voer in
uw navigatie Prof. Bronkhorstlaan 26 in.
(terrein Berg en Bosch)
3723 MB Bilthoven
Telefoon 088-7308501

Met de auto:
Uit de richting Utrecht /Amsterdam
Vanaf de ring A10 neemt u de afslag naar de A1 (Almere / Amersfoort). Daarna de afslag nemen naar
de A27 (Utrecht – Hilversum)
Uit de richting Zwolle / Amersfoort
U volgt de A28 richting Utrecht, vervolgens neemt u de A27 richting Hilversum.
Uit de richting Den Haag / Arnhem
Neem de snelweg A12. Daarna de afslag Hilversum - Amersfoort nemen naar de A27.
Rijdend op de A27 neemt u de afslag Bilthoven/ Maartensdijk, richting Bilthoven. Na ongeveer 3 km
gaat u bij de stoplichten linksaf (verkeersbord: Berg & Bosch) de Prof. Bronkhorstlaan op. Na
ongeveer 1,5 km vindt u aan uw rechterhand het park Berg & Bosch (in de bocht die naar links gaat).
U ziet dan direct recht voor u de slagbomen met daarboven het bord Pashouders. Parkeer uw auto
vóór deze slagbomen direct aan de rechterkant (P0) Zie plattegrond.
U kunt ook op het terrein parkeren: De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn P9, P10 of P11. Volg
daarna de bordjes ‘gebouw 26’.
Vanaf de weg ca. 200 meter links van de ingang kunt u ook direct bij Sportzorg Nederland parkeren.
Er zijn daar echter maar beperkte parkeermogelijkheden.

Met het openbaar vervoer:
Vanaf station Bilthoven heeft u twee mogelijkheden:
•

•

U kunt bus 58 richting Hilversum nemen. U stapt bij halte “Berg & Bosch" uit. In de bocht ligt
het terrein. Deze bus rijdt maar één keer in het uur. Informatie over vertrektijden
zie www.9292ov.nl.
U kunt ook bus 258 a/b nemen. Buslijn 258 rijdt tijdens de spitsuren twee keer per uur
volgens de dienstregeling zoals vermeld op www.bergenbosch.com

Met de fiets/lopend:
Vanaf Station Bilthoven de Soestdijkseweg-Noord
Soestdijkseweg
op fietsen, afslaan naar de Gezichtslaan. Dan kom
je uit op een splitsing met de Professor Bronkhorstlaan. Sla deze weg in. In de bocht naar links vindt u
het terrein.
Het NGS bevindt zich vanaf de ingang van het terrein Berg & Bosch ca. 200 meter verderop aan de
Professor Bronkhorstlaan links van de ingang. U hoeft dus niet het terrein op te lopen.
Mocht u het NGS op het terrein niet weten te vinden dan kunt u de
de borden met een plattegrond
raadplegen die op het terrein staan
sta (zoek naar gebouw 26) of bellen met 088-730
730 8500
Wij helpen u dan graag verder.

