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Routebeschrijving
Komt u met de auto?
Vanaf de A1
Neem afslag 12 Bunschoten. Volg de borden richting Amersfoort/dierentuin (= N199) Blijf
rechtdoor rijden over de rotondes en over de brug tot de stoplichten (met aan de rechterhand de
Praxis). Sla linksaf en volg de Amsterdamseweg richting centrum. Sla ter hoogte van de Gamma links af
(is apart stoplicht), draai met een scherpe bocht links de ventweg op. Rij net voorbij nr. 43 (gebouw
waar “Valtech” op staat). Sla rechtsaf het pad bij het spandoek met de tekst “Qi-Amersfoort”. U
rijdt nu de parkeerplaats op en ziet ons gebouw aan uw rechterzijde. U kunt hier gratis parkeren.
Vanaf de A28 uit noordelijke richting
Neem afrit 8 Amersfoort-Hoevelaken. Ga linksaf bij de stoplichten de Hogeweg op. Volg
Amersfoort-Centrum (links aanhouden) tot op de stadsring. Blijf de stadsring volgen (wordt
Amsterdamseweg) tot u aan de rechterhand de Gamma ziet. Rij ter hoogte van de Gamma de
ventweg op. Rij net voorbij nr. 43 (gebouw waar “Valtech” op staat). Sla rechtsaf het pad bij het
spandoek met de tekst “Qi-Amersfoort”. U rijdt nu de parkeerplaats op en ziet ons gebouw aan uw
rechterzijde. U kunt hier gratis parkeren.
Vanaf de A28 uit zuidelijke richting en vanaf A12 via N227 naar Amersfoort
Vanaf afrit Maarn A28/N227: Volg de weg richting Amersfoort-Centrum (= Leusderweg). Volg de
Leusderweg tot aan de stadsring. Ga daar bij de stoplichten links. Blijf de stadsring volgen (wordt
Amsterdamseweg) tot u aan de rechterhand de Gamma ziet. Rij ter hoogte van de Gamma de
ventweg op. Rij net voorbij nr. 43 (gebouw waar “Valtech” op staat). Sla rechtsaf het pad bij het
spandoek met de tekst “Qi-Amersfoort”. U rijdt nu de parkeerplaats op en ziet ons gebouw aan uw
rechterzijde. U kunt hier gratis parkeren.
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Komt u met het openbaar vervoer?
Vanaf station Amersfoort neemt u stadsbus 1 richting Soesterkwartier via De Isselt, stap dan uit op de
industrieweg. NB De terugweg halt is een andere halt (Emauskerk aan de Noordewierweg).
Kijk voor mee informatie op de website van Synthus. Lopen vanaf de bushalte is ca. 7 minuten.
Looproute vanaf centraal station Amersfoort

Naar de praktijk lopen vanaf station Amersfoort duurt ca. 20 minuten.
U neemt de achteruitgang (= Piet Mondriaan
plein) en loopt rechtdoor een klein
straatje/fietspad in
(=Hendrik Jan Wolter pad). Vervolg de weg +
Nicolaas Pienemanstraat. Ga bij de T-splitsing
links de Puntenburgerlaan op. Blijf rechtdoor
lopen tot aan de Amsterdamseweg en sla
links af. Steek ter hoogte van de Gamma de
weg over en de Amsterdamseweg volgen
langs de ventweg. Sla ter hoogte van nr. 43
(= Valtech) rechtsaf bij het spandoek met de
tekst “Qi-Amersfoort”. U loopt nu de
parkeerplaats op en ziet ons gebouw aan
uw rechterzijde.
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