Bezoekadres
Stationsplein 1
3818 LE Amersfoort

Routebeschrijving
kantoor Amersfoort

Telefoon 033 467 77 77

Openbaar vervoer

Met de auto

- Ons kantoor ligt aan het spoor.

Vanuit richting Utrecht (A28)

- Ga bij het verlaten van de hoofduitgang van het
station links.

- Neem de afslag Maarn, Amersfoort Zuid.

- Na circa 50 m vindt u de ingang van ons kantoor.

- Ga bovenaan de afrit bij het stoplicht links.
- Ga bij het volgende stoplicht rechtdoor.
- Daarna bij het stoplicht onder het viaduct links
(afslag Soest, Dierenpark).

Met de auto
Voor gebruikers van een navigatiesysteem
- Kies als straatnaam “Achterom” in Amersfoort.
Een huisnummer hoeft u hierbij niet in te geven.
Op enkele meters voordat u de bestemming
“Achterom” zult bereiken ziet u aan uw linkerzijde
de ingang van onze parkeergarage. Houdt bij het
inrijden van de garage de linker inrit aan.

P
Vanuit de parkeergarage
Volg vanuit de parkeergarage de bewegwijzering
naar Twynstra Gudde. Vanaf de uitgang van de
parkeergarage tot aan onze voordeur loopt u nog
ca. 50 m buiten.

- U komt op de Stichtse Rotonde. Ga hier rechts
de Utrechtseweg op.
-N
 a 100 m komt weer een rotonde, ga hier rechtuit
richting Amersfoort.
- Neem de volgende rotonde driekwart,
richting P+R, Station (Emmalaan).
- Ga bij de volgende minirotonde rechtdoor
richting NS Station (Koningin Wilhelminalaan).
- Bij het stoplicht rechts, voor het station langs.
- Ga daarna bij het derde stoplicht links 3e
(Brouwersstraat).
- Aan het eind van de weg weer links (Smallepad).
- Na ca. 100 m vindt u links de parkeergarage. P
Neem de linkerslagboom (van Twynstra Gudde) en
meld u via de intercom.

Vanuit richting Amsterdam (A1)

Vanuit richting Enschede/Apeldoorn (A1)

- Neem de afslag Bunschoten, Amersfoort.

-N
 eem op knooppunt Hoevelaken de
afslag Amersfoort-Utrecht (A28).

- Ga bij de stoplichten links,
richting Hoogland, Amersfoort.

-N
 eem de afslag Amersfoort, Hoevelaken

- Ga bij de volgende twee rotondes rechtdoor,
richting Amersfoort.
-G
 a daarna bij het vierde stoplicht links 4
en volg de borden Centrum.

e

- Rij onder het spoorwegviaduct door en ga bij het
tweede stoplicht rechts, 2e
richting Utrecht, Maarn/Station (Utrechtseweg).
- Ga bij het volgende stoplicht rechts,
richting Station (Vlasakkerweg).
- Bij het stoplicht daarna rechtdoor (Wijersstraat).

- Ga bij het stoplicht links.
-V
 olg de Stadsring en ga bij het achtste stoplicht links,
richting Utrecht/NS Station (Utrechtseweg). 8e
-G
 a bij het volgende stoplicht rechts
(Vlasakkerweg).
- Bij het stoplicht daarna rechtdoor (Wijersstraat).
-G
 a aan het eind van de weg links.
-N
 a ca. 50 m vindt u links de parkeergarage. P
Neem de linkerslagboom (van Twynstra Gudde) en
meld u via de intercom.

-G
 a aan het eind van de weg links.
- Na ca. 50 m vindt u links de parkeergarage. P
Neem de linkerslagboom (van Twynstra Gudde) en
meld u via de intercom.

Vanuit richting Arnhem/Nijmegen (A12)
-V
 olg de A12 richting Utrecht.

Vanuit richting Zwolle (A28)
- Neem de afslag Amersfoort, Hoevelaken
- Ga bij het stoplicht links.

-N
 eem de afslag Maarsbergen (afslag 22)
richting Amersfoort (N226).
-V
 olg deze weg tot in Amersfoort (daar wordt het de
Arnhemseweg). Na 1.160 m rechtsaf en dan na 40 m
(nog steeds Arnhemseweg).
weer linksaf

- Volg de Stadsring en ga bij het achtste stoplicht links, - Ga bij de rotonde rechtdoor (Bergstraat).
richting Utrecht/NS Station. 8e
- Ga bij het stoplicht rechtdoor (Vlasakkerstraat).
- Ga bij het volgende stoplicht rechts
-B
 ij het volgende stoplicht opnieuw rechtdoor
(Vlasakkerweg).
(Wijersstraat).
- Bij het stoplicht daarna rechtdoor (Wijersstraat).
- Ga aan het eind van de weg links.
- Ga aan het eind van de weg links.
-N
 a ca. 50 m vindt u links de parkeergarage. P
- Na ca. 50 m vindt u links de parkeergarage. P
Neem de linkerslagboom (van Twynstra Gudde) en
Neem de linkerslagboom (van Twynstra Gudde) en
meld u via de intercom.
meld u via de intercom.

