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Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
•

Station Hilversum - TAXI
Vanaf station Hilversum is de NCFS (gelegen op het terrein van Conferentiecentrum
Drakenburg) bereikbaar met de taxi (Souverijn Taxicentrale 035 – 6563000).

•

Station Hilversum – Bus 109
Vanaf station Hilversum vertrekt overdag ieder half uur buslijn 109 (circa 10 minuten),
uitstappen bij halte A27 / Heidebloem Laren Noord Holland.
U loopt rechtdoor (de bus achterna). In de bocht gaat u rechtsaf, daarna volgt u de borden
naar Conferentiecentrum Drakenburg en de NCFS (circa 5 minuten).
Voor bustijden en reisadviezen verwijzen wij u naar de internetsite www.9292ov.nl of naar
telefoonnummer 0900 – 9292.

•

Station Baarn - TAXI
Vanaf station Baarn is de NCFS (gelegen op het terrein van Conferentiecentrum
Drakenburg alleen bereikbaar per taxi (Taxicentrale Baarn 035 – 5411111).

Eigen vervoer
•

Uit de richting Amsterdam (A1)
Kort na knooppunt Eemnes neemt u afrit 10, richting Baarn-Noord/Soest (N122).
Bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Zie verder hieronder bij *)

•

Uit de richting Amersfoort (A1)
Kort voor knooppunt Eemnes neemt u aftrit 10, Baarn-Noord/Soest (N122).
Bij de T-splitsing (nadat u onder het viaduct door bent) gaat u rechtsaf, eerst richting
Amersfoort en daarna rechtdoor. Zie verder hieronder bij *)

•

Uit richting Almere/Utrecht/Den haag/Rotterdam (A27)
Bij knooppunt Eemnes gaat u richting Amersfoort (A1) en neemt u direct afrit 10, richting
Baarn-Noord/Soest (N221). Bij de stoplichten gaat u rechtsaf. Zie verder hieronder bij *)

*)
Verder richting Conferentiecentrum Drakenburg en de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. U rijdt
nu op de Zandheuvelweg. In de scherpe S-bocht (na circa 2 kilometer) gaat u linksaf. Hier staat
Drakenburg en de NCFS aangegeven. Na circa 150 meter gaat u linksaf, het terrein van
Drakenburg op. Bij de splitsing (vóór het grote hoofdgebouw) gaat u rechtsaf. Daar ligt aan het
einde van het smalle weggetje een villa. Het rechter gedeelte is van de NCFS.

