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STUDIO 5

Hetty Blokweg

Ingang

Routebeschrijving

ROUTEBESCHRIJVING AUTO:
1. MediaPark is per auto het snelst bereikbaar vanaf de A1.
2. Komende vanaf Amsterdam volgt u de borden Hilversum  

en neemt u de afslag Laren/Hilversum-Noord.
3. Vanuit Amersfoort volgt u de borden Hilversum en neemt  

u de afslag Laren/Hilversum-Noord.
4. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf richting Hilversum.  

U rijdt nu op de Hilversumseweg.
5. U blijft deze weg (Hilversumseweg) volgen. U rijdt de 

gemeente Hilversum binnen. Bij de verkeerslichten slaat u 
rechtsaf richting Ring Noord, Bussum, Loosdrecht. U rijdt 
nu op de Johannes Geradtsweg.

6. U volgt deze weg tot over het viaduct, over het spoor.  
Direct na het viaduct gaat u rechtsaf. U rijdt nu op de 
Sumatralaan.

7. Op de rotonde slaat u links af (driekwart) het Mediapark op.
8. Sla rechtsaf parkeerdek A op, net na Het Instituut Beeld  

en Geluid.   
9. Parkeer uw auto op het parkeerdek en verlaat het  

parkeerdek via uitgang nummer 3 linksaf de André van 
Duinboulevard op. Volg de blauwe lijn naar ingang 
Studio 5.

Mediapark - Hilversum MAX Hoofdkantoor: Joop van den Endeplein 9 Gebruik bij navigatieapparatuur: Sumatralaan 45 
Tel: 035 - 677 54 09 tot 17.00 uur bereikbaar, www.omroepmax.nl

ROUTEBESCHRIJVING TREIN:
1. Plan uw reis naar station Hilversum Mediapark. 
2. Loop via de traverse (loopbrug, gele lijn) MediaPark op.
3. Loop nu verder via de gele lijn naar de ingang van Studio 5.

VOOR MINDER VALIDEN MET BESTEMMING STUDIO 5:
Volg de algemene autoroute tot en met het parkeerdek A. Voor Studio 5 
parkeert u meteen op een van de invalide parkeerplaatsen op Parkeerdek A.
Parkeer uw auto op het parkeerdek en verlaat het parkeerdek via uitgang 
nummer 3 linksaf de André van Duinboulevard op. Volg de blauwe lijn 
naar ingang Studio 5.  

*  Wordt u door een (touring)bus afgezet volg dan vanaf de hoofdingang 
van het Mediapark de mediapark boulevard, tot parkeerdek A.  
Sla vanaf het parkeerdek de André van Duinboulevard op en volg de 
weg tot de ingang van Studio 5.
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