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Viridis is gevestigd in Naarden, ongeveer 25 kilometer ten 
oosten van Amsterdam en 20 km ten noorden van Utrecht. 
 
Routebeschrijving per auto 
Uit noordelijke richting: b.v. A6 of A28 richting Utrecht. 
 
Vanuit zuidelijke richting: A27 (Breda-Almere) kruist de A1 bij 
Hilversum; A2 (Maastricht-Amsterdam) kruist de A27 bij Utrecht. 
 
U rijdt op de A1 en komt vanuit het Oosten 
 
 

• U neemt de afslag#7 Bussum/Naarden/Naarden-Vesting en na de afslag meteen rechtsaf 
(viaduct over snelweg; volgt de borden "Naarden West"). 

• Na de tweede stoplichten (de kruising bij het Golden Tulip Hotel "Jan Tabak") gaat u linksaf; u 
rijdt dan op de Brediusweg.  

• Rij deze Brediusweg helemaal af (ongeveer 3 km, deze verandert na 1e stoplichten in de 
Generaal de la Reijlaan). 

• Vervolgens gaat u over de spoorwegovergang (de weg draait naar links), na 50 meter neemt u 
de 1e weg rechts (over verkeersheuvel). 

• Volg deze weg tot aan de rotonde, neem op de rotonde de eerste afslag naar rechts (u bent op 
de Zwarteweg en herkent de foto hierboven). 

• Voordat u het spoor weer over gaat ziet u aan uw linkerhand twee kantoorpanden. Het eerste 
is van Arcade/CNR Music; u vindt Viridis / Professional Development Systems in het tweede 
gebouw op de begane grond. 
 

 U rijdt op de A1 en komt vanuit het Westen 
 

• U neemt de afslag Naarden-West en volgt de weg (ca. 2,5 km) tot aan de stoplichten.  
• Bij de stoplichten gaat u rechts (dit is de Koningin Wilhelminalaan).  
• Na ongeveer 150 meter gaat u over de spoorwegovergang en vervolgens neemt u de eerste weg 

links (dit is de Thorbeckelaan). U rijdt rechtdoor tot aan de rotonde.  
• Op deze rotonde gaat u links (¾ "rond"). U bent op de Zwarteweg en herkent de foto hierboven. 
• Voordat u het spoor weer over gaat ziet u aan uw linkerhand twee kantoorpanden. Het eerste 

is van Arcade/CNR Music; u vindt Viridis / Professional Development Systems in het tweede 
gebouw op de begane grond. 

 
Parkeren 
Let op: Er is beperkte parkeergelegenheid achter het gebouw op de parkeerplaats. Hiertoe benodigd, u 
een sleutel voor de slagboom. Deze kunt u afhalen bij de algemene ingang van Viridis / Professional 
Development Systems.  
 
Openbaar Vervoer 
U stapt uit bij NS station "Naarden-Bussum"; u verlaat niet het perron via de trap, maar loopt (ongeveer 
100 meter) richting Amsterdam, bij de spoorbomen gaat u links af. U bevindt zich op de Zwarteweg. 
Nummer 8 is 25 meter verder aan uw rechterhand.  
Voor treininformatie; bezoek de NS site: www.ns.nl 
Voor vervoer door de lucht: boek een vlucht naar luchthaven Schiphol Amsterdam en neem de trein naar 
station "Naarden-Bussum" (40 minuten treinreis); zie verder instructies hierboven. Het treinstation is te 
vinden op Schiphol. 
 
Welkom bij Viridis / Professional Development Systems B.V.! 
 


