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Met de auto 
Vanuit Amsterdam 

 Neem de A1 richting Amersfoort 
 Afslag 12 Bunschoten/Spakenburg 
 Einde van de afslag op de rotonde links aanhouden (N199) 
 Ga verder op N199 richting “Centrum” 
 Blijf de borden “Centrum” volgen 
 Na (spoorweg) viaduct bij verkeerslichten recht 
 Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage St. Jorisplein (Q-park garage)  

 
Vanuit Utrecht 

 Neem de A28 richting Amersfoort 
 Afslag 5 Maarn 
 Einde van de afslag links Doornseweg aanhouden (N227) 
 Ga verder op N227 richting Amersfoort “Centrum” 
 Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage St. Jorisplein (Q-park garage)  

 
Vanuit Apeldoorn/Zwolle 

 A1 richting Amersfoort 
 Rechts aanhouden bij knooppunt Hoevelaken 
 Volg E30/A28 richting Amersfoort/Utrecht, invoegen op A28 
 Afslag 8 Amersfoort, richting Centrum 
 Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage St. Jorisplein (Q-park garage)  

 
Vanuit Arnhem 

 Neem de A12 richting Utrecht 
 Rechts aanhouden bij knooppunt Maanderbroek, richting A30 Amersfoort/Barneveld 
 Neem de afslag naar de A1 Amersfoort/Amsterdam 
 Rechts aanhouden bij knooppunt Hoevelaken 
 Volg E30/A28 richting Amersfoort/Utrecht, invoegen op A28 
 Afslag 8 Amersfoort, richting Centrum 
 Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage St. Jorisplein (Q-park garage)  



 

Parkeren   
Q-park St. Jorisplein – adres: Sint Jorisplein 34. (groene cirkel op de kaart)  
Het is betaald parkeren in de St. Jorisplein parkeergarage. De route naar de St. Jorisplein parkeergarage staat op diverse 
punten in Amersfoort aangegeven middels blauwe borden. 
Uitgang Sint Jorisplein (rode cirkel op de kaart). Als je met je rug naar de garage toe staat loop je rechtsaf de Sint Jorisstraat in, 
richting de kerktoren. Aan het einde van de straat sla je linksaf de Hellestraat in (volg borden Stadhuisplein). Steek via het 
zebrapad de Molenstraat over. Je komt dan uit op het Stadhuisplein. Loop door totdat je aan je rechterhand De Observant ziet 
liggen.   
 
 

Met het Openbaar Vervoer  
Lopend vanaf Amersfoort centraal station (+/- 15 minuten) 
Als je de hoofdingang van het station uitloopt, ga je linksaf en volg je de borden Centrum Binnenstad. Dit wordt ook op de 
stoeptegels aangegeven met pijlen (zie foto hieronder). Je volgt deze weg, die aan het einde naar rechts buigt. Je steekt over 
bij de verkeerslichten en staat nu voor het Stadhuis. De hoofdingang van de Observant ligt om de hoek van het gebouw, aan 
het eind van het plein. 
 
 

 
 
Met de bus vanaf centraal station 
In ongeveer twee minuten ben je met de bus van het centraal station Amersfoort bij het Stadhuis. De bus stopt voor het 
Stadhuis. Het is de eerste halte vanaf het centraal station. Je kunt met de lijnen: 1, 2, 3, 4, 74, 76, 103, en 112. Als je om het 
Stadhuis heen loopt, is de Observant aan het Stadhuisplein te vinden.  

 


