
Route Coachhuis, Vaartweg 28, 

Vanaf het station 

 

Per fiets 

Per fiets gaat u om het centrum heen, omdat het grootste deel van het centrum voetgangersgebied is

1. Verlaat het station boven 

2. Ga (met het station i

Loosdrecht. 

3. Blijf de doorgaande weg voor het autoverkeer

4. Houd links aan, en fiets langs de Spirituele Academie het Melkpad op.

5. Fiets het Melkpad helemaal uit, tot de 

6. Steek de ’s-Gravelandseweg over en sla linksaf.

7. De weg gaat over in en winkelstraat, en u passeert achtereenvolgens ING (rechts) ABN 

(links) en een Kerk (links)

8. Houd bij de stoplichten rechts aan en ga de Vaartweg op.

9. Het Coachhuis zit op nr

 

Lopend naar het Coachhuis (ruim 5 minuten)

1. Verlaat het station boven aan de centrumzijde (zuidkant).

2. Steek het Stationplein en de grote weg over, en ga de Leeuwenstraat in.

3. Ga linksaf de Groest op (grote 

4. Ga rechtsaf de Kerkstraat in.

5. Steek op het eind van de Kerkstraat de Kerkbrink over, en volg de weg naar links.

6. Houd bij de stoplichten rechts aan, en loop de Vaartweg in.

7. Het Coachhuis zit op nr

 

Per auto: 

Het is op de Vaartweg betaald parkeren á 

Vanaf de Boomberglaan is parkeren grati

            
, 1211 JJ, Hilversum 

Per fiets gaat u om het centrum heen, omdat het grootste deel van het centrum voetgangersgebied is

boven aan de centrumzijde (zuidkant). 

et het station in de rug), rechtsaf De Schapenkamp op, richting

rgaande weg voor het autoverkeer volgen tot de Naarderstraat.

Houd links aan, en fiets langs de Spirituele Academie het Melkpad op.

Fiets het Melkpad helemaal uit, tot de T-splitsing met de ’s-Gravelandseweg.

Gravelandseweg over en sla linksaf. 

De weg gaat over in en winkelstraat, en u passeert achtereenvolgens ING (rechts) ABN 

(links) en een Kerk (links) 

Houd bij de stoplichten rechts aan en ga de Vaartweg op. 

Het Coachhuis zit op nr. 28 tegenover de Brasserie. 

Lopend naar het Coachhuis (ruim 5 minuten) 

Verlaat het station boven aan de centrumzijde (zuidkant). 

Steek het Stationplein en de grote weg over, en ga de Leeuwenstraat in.

Ga linksaf de Groest op (grote winkelstraat). 

Ga rechtsaf de Kerkstraat in. 

Steek op het eind van de Kerkstraat de Kerkbrink over, en volg de weg naar links.

Houd bij de stoplichten rechts aan, en loop de Vaartweg in. 

Het Coachhuis zit op nr. 28 tegenover de Brasserie. 

op de Vaartweg betaald parkeren á €2,60 per uur.  

Vanaf de Boomberglaan is parkeren gratis, vanaf daar is het ongeveer 5 min. lopen.

Per fiets gaat u om het centrum heen, omdat het grootste deel van het centrum voetgangersgebied is 

richting ’s-Graveland/ 

volgen tot de Naarderstraat. 

Houd links aan, en fiets langs de Spirituele Academie het Melkpad op. 

Gravelandseweg. 

De weg gaat over in en winkelstraat, en u passeert achtereenvolgens ING (rechts) ABN 

Steek het Stationplein en de grote weg over, en ga de Leeuwenstraat in. 

Steek op het eind van de Kerkstraat de Kerkbrink over, en volg de weg naar links. 

min. lopen. 


