ROUTEBESCHRIJVING VEERENSMEDERIJ
Soesterweg 330
(NS‐wagenwerkplaats terrein)
3812 BH Amersfoort

!

Houd u er rekening mee dat uw navigatiesysteem het ‘NS‐wagenwerkplaats’ terrein op de Soesterweg niet (her)kent.
Gebruik de postcode ‘3812 GZ’ en volg voor het laatste stuk op het terrein de routebeschrijving.

Vanuit de richting Amsterdam (A1):
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 12 richting Bunschoten-Spakenburg (N199) richting centrum
Bij afslag Dierenpark gaat u naar links de Amsterdamseweg op
Houd voor het spoorwegviaduct rechts aan en neem op de rotonde de tweede afslag richting Station Noordzijde/Q-park
Bij het station volgt u de weg links langs Q-park en langs de Rijtuigenloods
Na een knik in de weg slaat u voor het ‘wachtershuisje’ linksaf.
U ziet de Veerensmederij met de hoge schoorstenen aan uw linker hand liggen.

Vanuit de richting Utrecht (A28):
• Neem afslag 5 Maarn richting Amersfoort
• Volg de weg rechtdoor via de Leusderweg die overgaat in de Arnhemseweg
• Ga op de T-splitsing linksaf de Stadsring op
• Direct na het spoorvidaduct slaat u recht de parallelweg op
• Op de rotonde bij de Hogeschool Utrecht neemt u de vierde afslag richting Station Noordzijde/Q-park
• Bij het station volgt u de weg links langs Q-park en langs de Rijtuigenloods
• Na een knik in de weg slaat u voor het ‘wachtershuisje’ linksaf.
• U ziet de Veerensmederij met de hoge schoorstenen aan uw linker hand liggen.

Vanuit de richting Zwolle (A28):
•
•
•
•
•
•

Neem afslag 8 richting Amersfoort
Sla linksaf bij Hogeweg en blijf de Stadsring volgen
Direct na het spoorvidaduct slaat u recht de parallelweg op
Op de rotonde bij de Hogeschool Utrecht neemt u de vierde afslag richting Station Noordzijde/Q-park
Bij het station volgt u de weg links langs Q-park en langs de Rijtuigenloods
Na een knik in de weg slaat u voor het ‘wachtershuisje’ linksaf.

•

U ziet de Veerensmederij met de hoge schoorstenen aan uw linker hand liggen.

ROUTE DESCRIPTION VEERENSMEDERIJ
Soesterweg 330
(NS‐wagenwerkplaats terrein)
3812 BH Amersfoort

!

Please note that your navigation system the ‘ NS‐wagenwerkplaats terrein’ at the Soesterweg not recognizes.
Use the postal code ‘3812 GZ’ and follow for the last part of the route, this description.

From direction Amsterdam (A1):
•
•
•
•
•
•

Take exit 12 direction ‘Bunschoten-Spakenburg ‘ and ‘Centrum’ on the N199
At the exit Dierenpark, turn left into the Amsterdamseweg
Keep right for the railway viaduct and take the second exit at the roundabout, direction Station Noordzi
At the station take the first exit and follow the road, keep the ‘Q-park parking’ on your right hand
After about 300 meters, turn left, after the ‘Rockademy’ - building
De Veerensmederij appears on your left (the building with the high chimneys)

From direction Utrecht (A28):
•
•
•
•
•
•
•
•

Take exit 5 Maarn direction Amersfoort
Follow the road straight ahead through the Leusderweg, which becomes the Arnhemseweg
Turn left at the T-junction, up to the Stadsring
Turn directly right after the railway viaduct, to turn into the parallel road
Take the 4th exit direction Station Noordzijde at the roundabout
At the station take the first exit and follow the road, keep the ‘Q-park parking’ on your right hand
After about 300 meters, turn left, after the ‘Rockademy’ - building
De Veerensmederij appears on your left (the building with the high chimneys)

From direction Zwolle (A28):
• Take exit 5 Maarn direction Amersfoort
• Turn left at Hogeweg and keep follow the ring
• Turn directly right after the railway viaduct, to turn into the parallel road
• Take the 4th exit direction Station Noordzijde at the roundabout
• At the station take the first exit and follow the road, keep the ‘Q-park parking’ on your right hand
• After about 300 meters, turn left, after the ‘Rockademy’ - building
• De Veerensmederij appears on your left (the building with the high chimneys)

