Routebeschrijving

naar KWA Bedrijfsadviseurs, Regentesselaan 2, 3818 HJ
Amersfoort. Tel. 033 – 422 13 00.
Met de trein
Ons kantoor bevindt zich op vijf minuten loopafstand van het station Amersfoort. Als u per trein
reist: station verlaten via hoofduitgang (stationshal). U steekt recht over via het zebrapad. Links voor
u begint de Regentesselaan met een fiets/wandelpad. U vindt ons kantoor op nummer 2, aan het
eind van de laan aan uw rechterhand.

Met de auto
Vanuit Utrecht, A28
 afslag Maarn (afslag 5), richting Amersfoort
 ga na 0,5 km linksaf op de Doornseweg (N227), richting Amersfoort
 rijd na 0,8 km links de oprit van de N221 op, richting Soest
 neem na 1,3 km de eerste afslag op de (Stichtse) rotonde (de Utrechtseweg (N221)), richting
Soest
 rijd op de volgende rotonde rechtdoor, richting Amersfoort
 neem na 1 km de tweede afslag op de rotonde (de Utrechtseweg)
 rijd na ongeveer 0,5 km bij de zessprong linksaf de Bosch Kemperlaan in (dat is de meest rechtse
straat van de 2 straten aan de linkerkant)
 rijd linksaf de Prinses Marielaan in (eenrichtingsverkeer) en rijd na 25 meter rechts de
parkeerplaats van KWA op (achterzijde kantoor).
LET OP: op de Regentesselaan geldt betaald parkeren. U kunt op het eigen terrein van KWA
parkeren.
Sinds 2016 hebben wij 2 oplaadpalen, waar u als bezoeker van KWA gebruik van kunt maken.

Vanuit Zwolle, A28
 volg op knooppunt Hoevelaken de A28, richting Utrecht
 afslag Maarn (afslag 5), richting Amersfoort
Zie verder vanuit Utrecht

Vanuit Amsterdam, A1









afslag Bunschoten (afslag 12)
neem na 450 m de tweede afslag op de rotonde (Bunschoterstraat (N199)) richting Amersfoort
neem na 0,7 km de tweede afslag op de rotonde (Bunschoterstraat (N199)) richting Amersfoort
neem na 0,8 km de tweede afslag op de rotonde (Bunschoterstraat (N199)) richting Amersfoort
ga na 2,1 km linksaf de Maatweg op
op Maatweg na 1,2 km rechts afslaan (Industrieweg)
op de industrieweg na 0,5 km links afslaan de Amsterdamseweg op (wordt Stadsring)
na 1,5 km rechts afslaan de Utrechtseweg op (dit is onder het viaduct door het tweede
verkeerslicht naar rechts)
 rijd na ongeveer 0,9 km bij de zessprong rechtsaf de Bosch Kemperlaan in (dat is de eerste straat
van de 2 straten aan deze kant)
 rijd linksaf de Prinses Marielaan in (eenrichtingsverkeer) en rijd na 25 meter rechts de
parkeerplaats van KWA op (achterzijde kantoor).

LET OP: op de Regentesselaan geldt betaald parkeren. U kunt op het eigen terrein van KWA
parkeren.
Sinds 2016 hebben wij 2 oplaadpalen, waar u als bezoeker van KWA gebruik van kunt maken.

Vanuit Arnhem, A12
 rijd bij Maarsbergen (afslag 22) de N226 op
 neem na 2,5 km op de rotonde de tweede afslag richting Woudenberg (N226)
 neem na 550 m op de rotonde de tweede afslag richting aansluiting Leusden-Zuid (6)
 neem na 390 m op de rotonde de eerste afslag richting aansluiting Leusden-Zuid (6)
 bij aansluiting Leusden-Zuid (6) links afslaan op A28 richting aansluiting Maarn (afslag 5)
 afslag Maarn (afslag 5), richting Amersfoort
Zie verder vanuit Utrecht
LET OP: op de Regentesselaan geldt betaald parkeren. U kunt op het eigen terrein van KWA
parkeren.
Sinds 2016 hebben wij 2 oplaadpalen, waar u als bezoeker van KWA gebruik van kunt maken.
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