Routebeschrijving naar Observant, Amersfoort
Komt u met de auto?
U kunt op uw navigatie Stadhuisplein 7, Amersfoort of Parkeergarage Stadhuisplein invoeren.

Routebeschrijving openbaar vervoer, zie volgende pagina.

Parkeergarage Stadhuisplein (24/7 geopend)
Direct naast de Observant kunt u gebruik maken van Parkeergarage Stadhuisplein. Het tarief
hiervoor is €1,- per 20 minuten met een maximaal dagtarief van €15,-.
U kunt ook terecht bij Q-park St. Jorisplein op 3 minuten loopafstand.
Vanuit Amsterdam (A1)
• Neem de A1 richting Amersfoort
• Neem Afslag 12: Amersfoort-West/ Bunschoten-Spakenburg/ Amersfoort-Centrum naar N199
• Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Bunschoterstraat/de N199
• Neem op de rotonde de tweede afslag om rechtdoor te gaan op de N199
• Ga verder op N199 richting “Centrum”
• Blijf de borden “Centrum” volgen
• Sla linksaf (aan de rechterkant ziet u de Praxis) bij de verkeerslichten de Amsterdamseweg op
• Houd links aan en rij door op De Nieuwe Poort
• Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage Stadhuisplein
Vanuit Utrecht (A28)
• Neem de A28 richting Amersfoort
• Neem Afslag 6: Leusden-Zuid/Woudenberg
• Houd aan het einde van de afrit links en sla bij de verkeerslichten linksaf naar de Dodeweg
• Sla nogmaals linksaf bij de verkeerslichten de Arnhemseweg-Zuid op
• Rijd rechtdoor richting de Kersenbaan
• Volg het bord ‘Centrum’ en sla rechtsaf richting het Pr. Julianaplein
• Ga rechtdoor op de rotonde (2e afslag)
• Volg de borden ‘P-Centrum-West, en sla linksaf de Stadsring op
• Vervolg op de Stadsring en volg de borden Centrum West Parkeergarage: Stadhuisplein
Vanuit Zwolle (via A28)
• Neem de A28 richting Kampen/Apeldoorn/Amersfoort
• Neem Afslag 8: Amersfoort
• Sla linksaf bij de verkeerslichten aan het eind van de afslag
• Volg de borden ‘Centrum’ rechtdoor
• Volg de borden ‘P Centrum Overige’ rechtdoor
• Vervolg rechtdoor op de Stadsring, de borden gaan over in ‘P Centrum West’
• Vervolg op de Stadsring en volg de borden Centrum West Parkeergarage: Stadhuisplein
Vanuit Apeldoorn (A1)
• Neem de A1 richting Amersfoort
• Neem Afslag 14: E30/Zwolle/Amersfoort/Utrecht (E232/A28)
• Houd links bij de splitsing, volg de borden voor E30/Amersfoort/Utrecht/A28 en voeg in op de
A28
• Neem Afslag 8: Amersfoort
• Sla linksaf bij de verkeerslichten aan het eind van de afslag
• Volg de borden ‘Centrum’ rechtdoor
• Volg de borden ‘P Centrum Overige’ rechtdoor
• Vervolg rechtdoor op de Stadsring, de borden gaan over in ‘P Centrum West’
• Vervolg op de Stadsring en volg de borden Centrum West Parkeergarage: Stadhuisplein

Komt u met het openbaar vervoer?
Lopend vanaf centraal station (+/- 10 minuten)
Verlaat het station aan de voorzijde en loop in linker richting de Stationsstraat op. Op de
stoep liggen richting aanwijzers in de vorm van een pijl met daarop ‘centrum’. Voorbij het NH
hotel buigt de straat links, blijf de straat volgen tot de Stadsring. Steek hier de weg over. U
staat nu voor het Stadhuis. Loop rechtdoor naast/onder het lichtblauwe Stadhuisgebouw. Na
ongeveer 100 meter ziet u aan de linkerkant een grote doorgang met het straatnaambordje
‘Stadhuisplein’ sla hier linksaf het Stadhuisplein op. U ziet Observant aan uw rechterhand.
Met de bus vanaf centraal station
In ongeveer twee minuten bent u met de bus van het centraal station Amersfoort bij de halte
Stadhuis. Dit is de halte het dichts bij De Observant. Vanaf het station stoppen verschillende
bussen hier: Lijn 1 richting Soesterkwartier via De Isselt, Lijn 2 richting Nieuwland, Lijn 3
richting Station Vathorst, Lijn 4 richting Kattenbroek en Lijn 76 richting BunschotenSpakenburg.
Bij halte Stadhuis staat u voor het Stadhuis. Loop rechtdoor naast/onder het lichtblauwe
Stadhuisgebouw door. Na ongeveer 100 meter ziet u aan de linkerkant een grote doorgang
met het straatnaambordje ‘Stadhuisplein’ sla hier linksaf het Stadhuisplein op. U ziet
Observant aan uw rechterhand.

