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Routebeschrijving 
 

Route per openbaar vervoer 
Ons pand staat vlakbij het Centraal Station Amersfoort. Vanaf het Stationsplein loopt u in 1 
minuut naar ons kantoor.  

U steekt het Stationsplein over en loopt bij Regardz Meeting Center Eenhoorn de Koningin 
Wilhelminlaan in. Direct links staat een witte villa op nummer 21, waar wij in gevestigd zijn. 

 

Route per auto 
U kunt betaald parkeren aan de Koningin Wilhelminalaan voor ons pand met de parkeermeter, 
of in Q-park op het P+R terrein Barchman Wuytierslaan op het station. 

 

Vanuit richting Utrecht (A28) 

Op de A28 neemt u de afslag Maarn, Amersfoort Zuid. Bij de verkeerslichten slaat u linksaf, 
richting Amersfoort. Na het viaduct neemt u de afslag Soest, Dierenpark. Vanaf de Stichtse 
Rotonde rijdt u richting centrum (Utrechtseweg (N221)). Na 1 km gaat u op de rotonde linksaf 
(de Emmalaan). Deze weg gaat automatisch over in de Koningin Wilhelminalaan. Helemaal aan 
het eind van deze straat staat aan uw rechterhand een witte villa op nummer 21.  

Voor het Q-park rijdt u door tot aan de stoplichten en gaat daar links, waarna u rechts naar de 
ingang rijdt. 

 

Vanuit richting Amsterdam (A1) 

Op de A1 neemt u de afslag Bunschoten, Amersfoort. U gaat linksaf richting Hoogland, 
Amersfoort. U rijdt nu op de Bunschoterstraat. Deze weg rijdt u helemaal uit, over het viaduct. 
Na het viaduct gaat u bij de tweede verkeerslichten rechtsaf . Bij de tweede verkeerslichten 
gaat u linksaf (richting Dierenpark Amersfoort). U volgt de Barchman Wuytierslaan. Bij de 
verkeerslichten na de spoorovergang gaat u rechtdoor. Dit is nog steeds de Barchman 
Wuytierslaan. Bij de verkeerslichten bij het Regardz Meeting Center Eenhoorn gaat u rechtsaf. 
U rijdt dan op de Koningin Wilhelminalaan. Direct links staat een witte villa op nummer 21. 

Het Q-park rijdt u (links) in voordat u rechtsaf slaat naar de Koningin Wilhelminalaan. 

 
Vanuit richting Apeldoorn, Enschede (A1) 

Op de A1 neemt u de afslag Hoevelaken, Zwolle, Amersfoort. Vervolgens de afslag Amersfoort, 
Utrecht naar de A28. Zie verder onder ‘vanuit richting Zwolle’. 
 

Vanuit richting Zwolle (A28) 

U verlaat de A28 door de borden Amersfoort Zuid aan te houden. U rijdt op de Rondweg Zuid. 
Vanaf de Stichtse Rotonde rijdt u richting centrum (Utrechtseweg (N221). Na 1 km gaat u op de 
rotonde linksaf (de Emmalaan). Deze weg gaat automatisch over in de Koningin 
Wilhelminalaan. Helemaal aan het eind van deze straat staat aan uw rechterhand een witte villa 
op nummer 21.  

Voor het Q-park rijdt u door tot aan de stoplichten en gaat daar links, waarna u rechts naar de 
ingang rijdt. 


