Routebeschrijving
Wake-up Company - One Session Coaching - Felix Brabander
Dorotheagaarde 56, 1403 JW Bussum. Tel: 035-7370369 of 06-55384200

Per auto
Vanuit de richting Lelystad, Leeuwarden, Groningen, Arnhem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam – zie
onderstaande plattegrond. Neem op de A1 (van Hilversum naar Bussum) afslag 8 Blaricum. Dan bij de
stoplichten linksaf. Bij de volgende stoplichten weer linksaf, onder het viaduct. Daarna één bocht naar rechts
gevolgd door een bocht naar links. Rechtdoor en dan de tweede straat links. Dit is de Koekoeklaan. Dan de
vierde straat links. Dit is de Aagje Dekenlaan die verderop een bocht maakt naar rechts. Je neemt daarna de
derde straat links. Dit is de Dorotheagaarde. Na 50 meter zie je een plein met parkeergelegenheid.
Huisnummer 56 bevindt zich in het witte gebouw aan de rechterkant op de tweede verdieping.

Vanuit de richting Leiden, Amsterdam, Almere – zie onderstaande plattegrond. Neem op de A1 afslag 8
Blaricum. Ruime bocht naar rechts van 180 graden. Aan het eind van de afslag over de kruising. Dan één
bocht naar rechts en naar links en dan verderop de tweede straat links. Dit is de Koekoeklaan. Vervolgens de
vierde straat links. Dit is de Aagje Dekenlaan die verderop een bocht maakt naar rechts. Je neemt daarna de
derde straat links. Dit is de Dorotheagaarde. Na 50 meter zie je een plein met parkeergelegenheid.
Huisnummer 56 bevindt zich in het witte gebouw aan de rechterkant op de tweede verdieping.

Parkeren in de Dorotheagaarde is gratis.
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Per openbaar vervoer
NS-station Bussum Zuid
Vanaf NS-station Bussum Zuid: Hier neem je Connexxion Bus 109 richting Hilversum via Laren
Eemnes. Waar vind je deze bus? Zie onderstaande kaartje. Je verlaat het NS-station Bussum Zuid
via de centrumzijde. Zit je aan de hei-kant, waar hotel Bastion zich bevindt, dan moet je eerst naar
het andere spoor (spoor 2) via de loopbrug. Vanaf spoor 2 is er een trap naar het hoger gelegen
pleintje waar reizigers worden weggebracht en opgehaald. De bushalte van lijn 109 bevindt zich
aan de overkant van de asfaltweg die parallel loopt aan het spoor. Deze weg steek je langs de
rotonde over. Na de rotonde vind je direct rechts de bushalte van buslijn 109. Zie kaartje hieronder.

Bij welke bushalte stap je uit? Zie onderstaande kaartje. De bus doet er vanaf Bussum Zuid ongeveer
drie minuten over om aan te komen bij bushalte H.A. Lorentzweg net na een rotonde. Vanaf deze
halte loop je een stukje terug naar die rotonde en ga je daar linksaf de H.A. Lorentzweg in. Na vier
minuten lopen ga je bij de eerste kruising linksaf. Dit is de Aaltje Noordewierlaan. Vervolgens ga je
de vierde straat rechtsaf. Dit is de Dorotheagaarde. Je loopt daar helemaal door tot aan het einde
waar je de parkeerplaats ziet. In het pand aan de rechterkant is One Session Coaching gevestigd
op nr. 56, tweede verdieping. De looptijd vanaf de bushalte Lorentzweg is 9 minuten. Zou je
helemaal vanaf NS station Bussum Zuid naar mijn praktijk lopen dan ben je 27 minuten onderweg.
Vandaar dat die bus 109 toch wel prettig is, ook al moet je soms wat langer wachten bij Station
Bussum Zuid.
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Looproute vanaf bushalte H.A. Lorentzweg naar One Session Coaching / Felix Brabander

One Session Coaching is zeer centraal gevestigd in het midden van Nederland
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