OpMaat
Muurhuizen 104
Amersfoort
Per auto: u rijdt naar De Flint en volgt de bordjes “Parkeergarage Flintplein”
Navigatie voer in: Coninckstraat 60, 3811WK Amersfoort (let op bordjes parkeergarage
Flintplein)
Vanuit de richting Utrecht:
De A28 volgen in de richting Amersfoort. Net voor het knooppunt Hoevelaken de afslag
Hoevelaken / Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links, onder het viaduct door. U
bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de
twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf
(Flierbeeksingel). Volg de borden Parkeergarage Flintplein. Na 230 m op de rotonde
neemt u de tweede afslag en bent u op de Scheltussingel, houd hier links aan. Sla linksaf
richting Coninckstraat en sla direct rechtsaf richting de parkeergarage Flintplein. Parkeer
uw auto in parkeergarage Flintplein. Zie verder onderaan.
Vanuit de richting Amsterdam en Apeldoorn:
De A1 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein
Hoevelaken richting Utrecht (A28) aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit
8) nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting
centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de
stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Volg de borden Parkeergarage Flintplein. Na 230 m
op de rotonde neemt u de tweede afslag en bent u op de Scheltussingel, houd hier links
aan. Sla linksaf richting Coninckstraat en sla direct rechtsaf richting de parkeergarage
Flintplein. Parkeer uw auto in parkeergarage Flintplein. Zie verder onderaan.
Vanuit de richting Zwolle:
De A28 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein
Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8)
nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting
centrum. Na het passeren van de twee benzine stations aan uw linkerhand gaat u bij de
stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Volg de borden Parkeergarage Flintplein. Na 230 m
op de rotonde neemt u de tweede afslag en bent u op de Scheltussingel, houd hier links
aan. Sla linksaf richting Coninckstraat en sla direct rechtsaf richting de parkeergarage
Flintplein. Parkeer uw auto in parkeergarage Flintplein. Zie verder onderaan.
Vanaf de parkeergarage
U verlaat de parkeergarage via uitgang ‘Centrum’ aan de kant van Theater De Flint.
Bij de uitgang gaat u rechtsaf en loopt u alsmaar rechtdoor tot de gracht. U gaat rechtsaf
en direct linksaf het bruggetje over. U komt dan op de Muurhuizen. Schuin tegenover u
aan de linkerzijde ligt de ’Stad van Cahen’, waarin wij gehuisvest zijn.

Per openbaar vervoer:
• Trein naar Centraal Station Amersfoort
• vanaf het Centraal Station Amersfoort, bus 5, halte De Flint.
• Of: vanaf het Centraal Station Amersfoort, 20 minuten lopen
Wandelroute:
Ga als u het station verlaat linksaf en volg de weg (Stationstraat, v. Asch van Wijcklaan)
tot u bij de Stadsring komt. Steek deze bij het voetgangersstoplicht over en loop
rechtdoor langs het Stadhuis. Bij de t-splitsing steekt u rechtdoor over het bruggetje,
loopt rechtdoor en bij de t-splising gaat u linksaf de Breestraat in en blijf deze straat
volgen. Deze straat gaat over in Muurhuizen. Aan uw rechterhand bevindt zich nummer
104.

