
 

 

 
 
Routebeschrijving 
Piet Mondriaanplein 61 | 3812 GZ Amersfoort 
 

Met de trein 
Je neemt de trein naar Amersfoort Centraal Station. Neem uitgang Noordzijde/Piet 
Mondriaanplein. Zodra je het station verlaat zie je links van je Q-Park. Links naast Q-park loopt 
een weg, deze ga je op. Je bent gearriveerd bij De Rijtuigenloods. 
 

Met navigatie 
Adres: Piet Mondriaanlaan 
Na het helemaal uitrijden van de laan arriveer je bij het Station Noordzijde en Q-Park. Naast het 
Q-park aan de linkerkant ligt een weg richting De Rijtuigenloods, deze ga je op. Je bent nu 
gearriveerd bij De Rijtuigenloods. 
 

Vanuit de richting Amsterdam (A1): 
 A1 richting Amersfoort 
 Neem afslag 12 richting Bunschoten-Spakenburg (N199) 
 Je rijdt nu op de Bunschoterstraat richting centrum 
 Bij afslag Dierenpark ga je naar links de Amsterdamseweg op 
 Houd voor het spoorwegviaduct rechts aan 
 Neem de 2e afslag op de rotonde richting Station Noordzijde/Q-park  
 Volg de weg die links naast Q-park loopt 
 Je bent nu gearriveerd bij De Rijtuigenloods 

 

Vanuit de richting Utrecht (A28): 
 A28 richting Amersfoort 
 Op het knooppunt Rijnsweerd volg je de A28 richting Amersfoort 
 Neem na 15 km afslag 5 Maarn richting Amersfoort 
 Volg de weg rechtdoor via de Leusderweg die overgaat in de Arnhemseweg 
 Je komt nu op een T-splitsing, hier ga je linksaf de Stadsring op 
 Volg de stadsring, houd voor het spoorviaduct rechts aan, weg gaat omhoog 
 Op de rotonde neem je de 4e afslag richting Station Noordzijde/Q-park 
 Volg de weg die links naast Q-park loopt 
 Je bent nu gearriveerd bij De Rijtuigenloods 

 

Vanuit de richting Zwolle (A28): 
 A28 richting Amersfoort 
 Neem afslag 8 richting Amersfoort 
 Sla linksaf bij Hogeweg 
 Volg de stadsring, houd voor het spoorviaduct rechts aan, weg gaat omhoog 
 Op de rotonde neem je de 4e afslag richting Station Noordzijde/Q-park 
 Volg de weg die links naast Q-park loopt 
 Je bent nu gearriveerd bij De Rijtuigenloods 


