Routebeschrijvingen
Werkroute Hilversum
Oscar Romerolaan 10
1216 TK Hilversum (industrieterrein Romerolaan)
Openbaar vervoer
Vanaf station Hilversum zijn twee mogelijkheden:
Bus 1 richting Kerkelanden (3x per uur). Uitstappen bij halte "Lutherhof". Rechtdoor lopen. 2e weg
rechts. Aan de linkerkant is nummer 10 (na de bushalte).
Bus 4 richting Kerkelanden (1x per uur). Uitstappen bij halte "Slangenweg".
Deze halte staat voor nummer 12. Iets teruglopen.
Eigen vervoer
Vanaf A2 (Utrecht / Amsterdam)
Afrit 4 (Vinkeveen) nemen. N201 nemen richting Hilversum (Vreelandseweg).
In Hilversum bij rotonde rechts aanhouden.
Bij rotonde rechtdoor.
Bij rotonde rechtsaf richting Loosdrecht.
Bij verkeerslichten rechtsaf de Oscar Romerolaan in.
Aan de rechterkant ligt nummer 10.
Tegenover de bushalte is de inrit naar het parkeerterrein.
Vanaf A27 (Utrecht / Almere)
Afrit 33 (Hilversum) nemen.
Bij verkeerslichten linksaf richting Ringweg Zuid (Diependaalselaan).
Na het spoorwegviaduct bij rotonde rechtdoor.
Bij rotonde linksaf richting Loosdrecht.
Bij verkeerslichten rechtsaf de Oscar Romerolaan in.
Aan de rechterkant ligt nummer 10.
Almere Stad. U rijdt door tot de rotonde en slaat hier rechtsaf (één derde rond). Bij de volgende
rotonde neemt u de tweede afslag (tweederde rond). Voordat u het spoor onderdoorgaat gaat u
rechtsaf. U kunt nu parkeren onder het station. Wilt u in de parkeergarage parkeren, dan moet u de
weg vervolgen onder het spoor door en bij de stoplichten rechtsaf slaan en direct weer links. Aan uw
linkerhand treft u de “Metropole parkeergarage”. In het centrum van Almere is betaald parkeren.
De garage uitlopend gaat u naar rechts, vervolgens linksaf bij de Primark . Na 20 meter staat u op het
Stationsplein. Aldaar is de ingang van WerkRoute aan de linkerzijde naast nr. 39.
Komt u met de trein, dan moet u uitstappen in Almere Centrum en de stationshal uitlopen richting
Stationsplein.
WerkRoute ligt aan het Stationsplein. Als u het plein oploopt vanuit de Stationshal vindt u de ingang
van WerkRoute rechts naast nr. 39.

Tomingroep / Verpakken / IBOR Hilversum
Kerkelanden
Franciscusweg 12
1216 SK Hilversum
Vanuit richting Utrecht/Almere
vanaf A27, afslag Hilversum (afritnr. 33)
aan einde van de afrit bij verkeerslichten linksaf (Ringweg Zuid) (Diependaalselaan)
bij 1e rotonde rechtdoor en weg vervolgen (Diependaalselaan)
na circa 2 km. bij rotonde rechtdoor (Diependaalselaan)
bij eerstvolgende rotonde linksaf (Kerkelandenlaan)
1e links (Franciscusweg)
1e rechts (Franciscusweg)
u vindt onze hoofdingang aan het einde van de straat aan uw linkerhand
Vanuit richting Amsterdam/Amersfoort
vanaf A1 bij `knooppunt Eemnes` de A27 richting Utrecht
vanaf A27, afslag Hilversum (afritnr. 33)
aan einde van de afrit bij verkeerslichten linksaf (Ringweg Zuid) (Diependaalselaan)
bij 1e rotonde rechtdoor en weg vervolgen (Diependaalselaan)
na circa 2 km. bij rotonde rechtdoor (Diependaalselaan)
bij eerstvolgende rotonde linksaf (Kerkelandenlaan)
1e weg links (Franciscusweg)
1e weg rechts (Franciscusweg)
u vindt onze hoofdingang aan het einde van de straat aan uw linkerhand
Vanuit richting Haarlem/Amstelveen
Volg A9 richting Amstelveen
Volg op het knooppunt Holendrecht de A2 richting Utrecht
Neem afslag Vinkeveen (afslag 4) richting Hilversum
Na 500 m linksaf richting Hilversum (Provincialeweg/ N201)
Na 12 km schuin rechts de Vreelandseweg volgen
Op rotonde rechtdoor
Op rotonde rechtsaf (Kerkelandenlaan)
Na 150 m linksaf Franciscusweg
1e weg rechtsaf Franciscusweg.
u vindt onze hoofdingang aan het einde van de straat aan uw linkerhand

De Kringloper Hilversum
Noorderweg 96a
1221 AB Hilversum
Vanuit Amsterdam/Amersfoort
vanaf A1 afslag Hilversum-Noord
richting Hilversum
rotonde (den Uylplein) rechts aanhouden (Johannes Geradtsweg)
bij de voet van het viaduct de rechter parallelweg nemen
aan het einde (bij spoorweghek) linksaf (Noorderweg)
na ongeveer 200 meter bevindt zich de kringloopwinkel aan uw linkerhand
Vanuit Utrecht/Almere
vanaf A27 bij knooppunt Eemnes de A1 richting Amsterdam
vanaf A1 afslag Hilversum-Noord
rotonde (den Uylplein) rechts aanhouden (Joh. Gerardsweg)
bij de voet van het viaduct de rechter parallelweg nemen
aan het einde (bij spoorweghek) linksaf (Noorderweg)
na ongeveer 200 meter bevindt zich de kringloopwinkel aan uw rechterhand
Vanaf Tomingroep, Franciscusweg 12, Hilversum
linksaf Diependaalselaan oprijden
bij de rotonde rechts aanhouden
Geert van Mesdag afrijden tot kruispunt `s-Gravelandseweg
bij de kruising rechtdoor en over viaduct
na viaduct rechts de parallelweg nemen
aan het einde (bij spoorweghek) linksaf (Noorderweg)
na ongeveer 200 meter bevindt zich de kringloopwinkel aan uw linkerhand

Leerwerkcentrum (LWC) / De Kringloper Naarden
Amsterdamsestraatweg 41
1411 AX Naarden
Vanuit Amersfoort
Volg A1 richting Amsterdam
Neem afslag Industrieterrein Gooimeer (afslag 6)
Na 400 m linksaf richting Naarden-Vesting (IJsselmeerweg)
Na 350 m linksaf (Amsterdamsestraatweg)
U vindt De Kringloper aan de linkerkant
Vanuit Amsterdam
Volg A10 richting Amersfoort
Volg op het knooppunt Watergraafsmeer de E231 richting Amersfoort
Neem afslag Industrieterrein Gooimeer (afslag 6)
Na 300 m rechtsaf richting Naarden-Vesting (IJsselmeerweg)
Na 100 m linksaf (Amsterdamsestraatweg)
U vindt De Kringloper aan de linkerkant
Vanuit Utrecht
Volg A27 richting Hilversum
Volg op knooppunt Eemnes de A1 richting Amsterdam
Neem afslag Industrieterrein Gooimeer (afslag 6)
Na 400 m linksaf richting Naarden-Vesting (IJsselmeerweg)
Na 350 m linksaf (Amsterdamsestraatweg)
U vindt De Kringloper aan de linkerkant

Landgoed De Rading Hilversum
Rading 1b
1231 RK Hilversum
Vanuit Almere:
vanaf A27, afslag Hilversum (afritnr. 33) aan einde van de afrit bij verkeerslichten linksaf
(Diependaalselaan)
bij 1e rotonde rechtdoor en weg vervolgen (Diependaalselaan)
na circa 2 km. bij rotonde linksaf richting Loosdrecht (Loosdrechtseweg)
bij volgende rotonde linksaf (Rading)
na ± 500 meter bevindt zich de oprit van de kwekerij aan uw linkerhand
Vanuit Amsterdam/ Amersfoort
vanaf A1 bij `knooppunt Eemnes` de A27 richting Utrecht
vanaf A27, afslag Hilversum (afritnr. 33)
aan einde van de afrit bij verkeerslichten linksaf (Diependaalselaan)
bij 1e rotonde rechtdoor en weg vervolgen (Diependaalselaan)
na circa 2 km. bij rotonde linksaf richting Loosdrecht (Loosdrechtseweg)
bij volgende rotonde linksaf (Rading)
na ± 500 meter bevindt zich de oprit van de kwekerij aan uw linkerhand
Vanuit Utrecht
Vanaf A27, afslag Bilthoven/Maartensdijk (afritnr. 32)
einde afrit (bovenop viaduct) linksaf
aan einde bij t-splitsing rechtsaf richting Maartensdijk
u gaat bij 2 rotondes rechtdoor (Tolakkerweg) na circa 2,5 km. bij verkeerslichten rechtdoor
(Utrechtseweg)
bij rotonde linksaf, richting Loosdrecht (Noodweg)
vervolg de weg langs kazerne en vliegveld
bij t-splitsing naar rechts richting Hilversum
na ± 500 meter bevindt zich de oprit van de kwekerij aan uw rechterhand

Tomin Metaal, Verpakken Almere
Industrieterrein Gooise Kant
Omroepweg 12
1324 KV Almere
Vanuit Amsterdam/Amersfoort
vanaf A1 bij knooppunt Muiderberg A6 richting Almere/Lelystad
afslag Almere Stad-West (afrit 3)
einde afrit bij verkeerslichten linksaf (over A6 heen)
bij verkeerslichten rechtsaf (S102)
bij verkeerslichten linksaf (Havendreef)
bij verkeerslichten rechtdoor
bij benzinepomp (Q8) rechtsaf (Omroepweg)
Tomingroep bevindt zich aan uw rechterhand

Facilitair, BBS en Groenvoorziening Almere
Ind.terrein De Vaart
Bolderweg 41
1332 AZ Almere
Vanuit Utrecht
De A27 volgen richting Almere/Amsterdam/Hilversum Bij Hilversum blijft u de A27 volgen richting
Almere
Op knooppunt Almere volgt u de A6 richting Lelystad
Neem na 3.6 km afslag Almere Buiten-Oost (afslag 8) richting Almere de Vaart N702
Ga na 0.5 km linksaf op de Buitenring (N702) richting Almere de Vaart N702
Neem na 1.9 km de tweede afslag op de rotonde (op de Buitenring (N702)) richting Almere de Vaart
N702
Neem na 3.2 km de tweede afslag op de rotonde (op de Buitenring (N702)) richting Almere de Vaart
N702
Ga na 1.8 km rechtsaf de Grote Vaartweg op
Neem na 225 m de eerste afslag op de rotonde (op de Grote Vaartweg)
Ga na 0.8 km rechtsaf de Bolderweg op, u bent gearriveerd (Bolderweg 41 Almere)
Vanuit Amsterdam
De A10 volgen richting Amersfoort/Utrecht
Vervolgens de A1, E231 richting Almere/Amersfoort
Volg bij knooppunt Muiderberg de A6 richting Almere/Lelystad
Neem na 6.2 km afslag Almere Stad-West (afslag 3)
Ga na 0.6 km linksaf de Hogering (N702) op
Ga na 9 km rechtdoor de Buitenring (N702) op richting Almere
Ga na 1.5 km linksaf de Grote Vaartweg op
Neem na 250 m de eerste afslag op de rotonde (op de Grote Vaartweg)
Ga na 0.8 km rechtsaf de Bolderweg op, u bent gearriveerd (Bolderweg 41 Almere)
Vanuit Lelystad
Volg de A6 richting Amsterdam
Neem na 14 km afslag Almere Buiten-Oost (afslag 8) richting Almere de Vaart N702
Ga na 0.5 km rechtsaf op de Buitenring (N702) richting Almere de Vaart N702
Neem na 1.4 km de tweede afslag op de rotonde (op de Buitenring (N702)) richting Almere de Vaart
Neem na 3.2 km de tweede afslag op de rotonde (op de Buitenring (N702)) richting Almere de Vaart
Ga na 1.8 km rechtsaf de Grote Vaartweg op
Neem na 225 m de eerste afslag op de rotonde (op de Grote Vaartweg)
Ga na 0.8 km rechtsaf de Bolderweg op, u bent gearriveerd (Bolderweg 41 Almere)

De Kringloper Almere
Zwenkgrasstraat 4
1313 LA Almere
Vanuit richting Amsterdam
vanaf A1 afslag Muiderberg-Almere
u komt op de A6 richting Lelystad
neem de afslag Amere Stad-West (S101)
bij de stoplichten linksaf de Hogering op
na 5 km krijgt u de afslag Frezersplaats/Kruidenwijk rechtsaf (13)
eerste weg links (Zwenkgrasstraat)
de kringloopwinkel bevindt zich vervolgens aan uw linkerhand
Vanuit richting Utrecht
volg A27 richting Almere tot over de Stichtse Brug
neem de afslag A6 Almere-Stad/Amsterdam
blijf de A6 volgen en neem de afslag Almere Stad-West (S101)
bij de stoplichten linksaf de Hogering op
afslag Frezersplaats/Kruidenwijk rechtsaf
eerste weg links (Zwenkgrasstraat)
de kringloopwinkel bevindt zich vervolgens aan uw linkerhand
Vanuit de richting Lelystad
Volg de A6 richting Almere
neem de afslag Almere Buiten-West (afslag 6)
einde afrit linksaf (Tussenring)
onder het viaduct linksaf (Hogering)
afslag Frezersplaats/Kruidenwijk linksaf
eerste weg links (Zwenkgrasstraat)
de kringloopwinkel bevindt zich vervolgens aan uw linkerhand

