
lopend vanaf station Amersfoort Centraal (12 minuten lopen)
• station via de hoofdingang aan de centrumzijde verlaten; linksaf 

Stationsplein en Stationsstraat aflopen
• na 450 m rechtsaf slaan (3e weg rechts, Snouckaertlaan)
• aan het einde linksaf slaan (Utrechtseweg)
• Stadsring oversteken en weg vervolgen (Utrechtsestraat)
• bij Varkensmarkt rechtsaf slaan (Zuidsingel)
• ons kantoor bevindt zich na 100 m aan de rechterzijde op nummer 8a

met de auto vanuit de richting Amsterdam (A1)
• neem op de A1 afslag 12: Bunschoten-Spakenburg/Amersfoort
• onder aan de afrit bij de rotonde de tweede afslag nemen richting 

Amersfoort
• de Provincialeweg N199 5 km volgen tot aan de kruising met de 

Amsterdamseweg (bij de Praxis)
• bij de kruising linksaf richting centrum (Amsterdamseweg)
• rij door richting het centrum, hou links aan en rij onder de rotonde en 

het spoorviaduct door
• ga na het spoorviaduct bij de vierde kruising met verkeerslichten 

linksaf (Kleine Haag)
• neem de eerste weg links (Grote Haag). Zie verder parkeren

met de auto vanuit de richting Zwolle en Apeldoorn (A28)
• neem op de A28 afslag 8: Amersfoort
• onder aan de afslag linksaf richting Amersfoort (Hogeweg, gaat over 

in Stadsring)
• sla bij het vijfde kruispunt met verkeerslichten rechtsaf (Kleine Haag)
• neem de eerste weg links (Grote Haag). Zie verder parkeren

met de auto vanuit de richting Utrecht (A28)
• neem op de A28 afslag 6: Leusden-Zuid/Woudenberg
• onder aan de afslag 2x linksaf richting Amersfoort (Dodeweg, 

Arnhemseweg)
• aan het einde van de weg rechtsaf het spoor over (enkelbaans spoor) 

en volg de borden naar het centrum (Vermeerstraat). Hier is het gratis 
parkeren en 5 tot 10 min. lopen naar ons kantoor

• bij het tweede kruispunt met verkeerslichten rechtdoor (Kleine Haag)
• neem de eerste weg links (Grote Haag). Zie verder parkeren

parkeren
In de binnenstad van Amersfoort geldt vergunningenparkeren en betaald 
parkeren. De auto parkeren in de parkeergarage Koestraat, met de inrit 
aan de Grote Haag, is de makkelijkste manier van parkeren. Verlaat na 
het parkeren de garage aan de centrumzijde en volg de wandelborden 
richting het centrum. Sla bij de Varkensmarkt 2x rechtsaf (Zuidsingel). 
Ons kantoor bevindt zich na 100 m aan de rechterzijde op nummer 8a (2 
minuten lopen).

Neem voor overige parkeermogelijkheden (bezoekerspas, gratis parkeren) 
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