Kaart &
routebeschrijving

Afrit 12
Bunschoten-Spakenburg

A1 Amsterdam

N199
Bunschoterstraat

Eem

Knooppunt
Hoevelaken

reclamebureau ONyVA
Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort

Radiumweg

N221 Soest

A28 Zwolle

A1 Apeldoorn

Amsterdamseweg
NS-station
Amersfoort

Stadscentrum

Afrit 8
Amersfoort

Hogeweg
Stadsring

Leusderweg
Stichtse
rotonde
N237 Zeist

Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
033 760 14 70

Afrit 5
Amersfoort-Zuid

A28 Utrecht

N

N226 Leusden

s
N227 Doorn

Bekijk de detailkaart op de volgend pagina »
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Voor voldoende plaats kan je
terecht op het (betaalde)
parkeerterrein of de
overdekte parkeergarage.
Navigeer voor beide naar
de ‘Eemlaan’.
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Naast de hoofdingang aan
de Kleine Koppel en in de
Brabantsestraat kun je gratis
parkeren. Echter is het hier
vanwege de beperkte ruimte
vaak druk.

reclamebureau ONyVA
Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
Braba
ntses

reclamebureau ONyVA is
gevestigd in de voormalige
Prodentfabriek aan de
rand van het centrum
van Amersfoort, genaamd
De Nieuwe Stad.

Eemplein

Wandel via de hoofdingang
of vanaf de parkeerplaats
de Oude Fabriekstraat in.
Nummer 18 bevindt zich op
de begane grond.

Centrum
NS-station Amersfoort

Uitgang Noordzijde / Mondriaanplein

Stadsring
Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
033 760 14 70

Richting Amsterdam /

N

Utrecht

s
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Vanuit het centrum
reclamebureau ONyVA is
gevestigd in de voormalige
Prodentfabriek aan de
rand van het centrum
van Amersfoort, genaamd
De Nieuwe Stad.
Naast de hoofdingang aan
de Kleine Koppel en in de
Brabantsestraat kun je gratis
parkeren. Echter is het hier
vanwege de beperkte ruimte
vaak druk.
Voor voldoende plaats kan je
terecht op het (betaalde)
parkeerterrein of de
overdekte parkeergarage.
Navigeer voor beide naar
de ‘Eemlaan’.
Wandel via de hoofdingang
of vanaf de parkeerplaats
de Oude Fabriekstraat in.
Nummer 18 bevindt zich op
de begane grond.

> Lopend en op de fiets vanuit het centrum langs de Koppelpoort
en onder het spoor door met de Eem aan je rechterhand.

> Op knooppunt Hoevelaken A28 richting Utrecht vervolgen.
> Neem ‘afslag 8 / Amersfoort’, onderaan bij de stoplichten linksaf.

> Aan de linkerzijde passeer je het Eemplein, beachcafé Zandfoort
aan de Eem en restaurant Kroast.
> Vlak voor de Brabantsestraat vind je links de hoofdingang van
De Nieuwe Stad, de herontwikkeling van de Prodentfabriek.

Vanaf NS-station Amersfoort

> Vervolg de Hogeweg / Stadsring langs het stadscentrum.
> Voordat je het spoor onderdoor gaat de rechter rijbaan aanhouden.
> Eemlaan: Bovenaan op de rotonde neem je de eerste afslag de
Eemlaan in. Aan de linkerzijde vind je de parkeergelegenheid.

> Neem de Noord-uitgang Mondriaanplein, rechtsaf de
Mondriaanlaan tot de rotonde en steek deze over de Eemlaan in.

> Overijsselsestraat: Bovenaan op de rotonde neem je de tweede
afslag. Rechtsaf bij de stoplichten en gelijk de eerste straat rechts.

> Via de (betaalde) parkeerplaats links aan de Eemlaan kan je
onder de poort door de De Nieuwe Stad in, de herontwikkeling
van de Prodentfabriek, binnenlopen.

A28 vanuit Zwolle

Met de auto

> Navigeer naar de Eemlaan, zet links je auto op het (betaalde)
parkeerterrein Oliemolenkwartier. Ook de overdekte
parkeergarage rechts aan de Eemlaan is een mogelijkheid.

> Neem ‘afslag 8 / Amersfoort’, onderaan bij de stoplichten linksaf.
> Vervolg de Hogeweg / Stadsring langs het stadscentrum.
> Voordat je het spoor onderdoor gaat, de rechter rijbaan aanhouden.
> Eemlaan: Bovenaan op de rotonde neem je de eerste afslag de
Eemlaan in. Aan de linkerzijde vind je de parkeergelegenheid.

> Via beide parkeerplaatsen wandel je zo de Oude Fabriekstraat in.
> Overijsselsestraat: Bovenaan op de rotonde neem je de tweede
afslag. Rechtsaf bij de stoplichten en gelijk de eerste straat rechts.

A1 vanuit Amsterdam

A28 vanuit Utrecht

> Aan het einde van de Bunschoterstraat / Radiumweg linksaf
de Amsterdamseweg op.

> Vervolg de Doornseweg, die overgaat in de Leusderweg en
de Arnhemseweg, helemaal tot het einde.

> Vervolg, houd de rechter rijbaan aan en neem op de rotonde
de vierde afslag de Eemlaan in. Aan de linkerzijde vind je de
parkeergelegenheid. Rechts is de overdekte parkeergarage.

> Sla linksaf de Stadsring op. Voordat je het spoor onderdoor gaat,
de rechter rijbaan aanhouden.

> Neem ‘afslag 12 / Bunschoten-Spakenburg’, onderaan de afslag
linksaf en vervolg de N199 richting Amersfoort.

Oude Fabriekstraat 18
3812 NR Amersfoort
033 760 14 70

A1 vanuit Apeldoorn

> Overijsselsestraat: Op de rotonde neem je de vijfde afslag.
Rechtsaf bij de stoplichten en gelijk de eerste straat rechts.

> Neem ‘afslag 5 Amersfoort-Zuid’, bovenaan bij de stoplichten
linksaf.

> Eemlaan: Bovenaan op de rotonde neem je de eerste afslag de
Eemlaan in. Aan de linkerzijde vind je de parkeergelegenheid.
> Overijsselsestraat: Bovenaan op de rotonde neem je de tweede
afslag. Rechtsaf bij de stoplichten en gelijk de eerste straat rechts.

