
 
 

Route naar de studio’s 
 
Parkeren 
 
Parkeergarage Eemplein  ligt op 2 minuten loopafstand van Webinary. Als u navigeert naar de 
Eemlaan, bevindt de ingang van de parkeergarage zich aan uw rechterhand. 
 

 
 
Looproute vanaf parkeergarage 
Er zijn twee opties om vanuit de parkeergarage het plein te bereiken (via de uitgang naast de Casa, of 
naast de Albert Heijn)7 
 
Uitgang Albert Heijn: 

1. Ga bij de uitgang AH direct naar links en loop naar zijde Pathé Theater. 
2. Loop bij de rotonde rechts om Pathé heen en vervolg uw weg op de Eemlaan. 
3. Sla linksaf na 80 meter naar de Oliemolenhof. 
4. Steek de Oliemolenhof recht over naar het witte poortershuis met kunstwerk “wishfull, thinking, 

doing” 
5. Loop door het poortje en sla rechtsaf, u vindt ons aan uw linkerhand op nummer 8 
 

Uitgang Casa: 
1. Ga bij de uitgang Casa direct rechtsaf en loop naar zijde Pathé Theater. 
2. Loop bij de rotonde rechts om Pathé heen en vervolg uw weg op de Eemlaan. 
3. Sla linksaf na 80 meter naar de Oliemolenhof. 
4. Steek de Oliemolenhof recht over naar het witte poortershuis met kunstwerk “wishfull, thinking, 

doing” 
5. Loop door het poortje en sla rechtsaf, u vindt ons aan uw linkerhand op nummer 8 



 
 
 
 
 
Openbaar Vervoer 
Vanaf station Amersfoort Centraal kunt u de volgende buslijnen pakken. Stop bij Bushalte De Nieuwe 
Stad. Via de ingang van het MBO is de Oude fabrieksstraat te bereiken middels een overdekte gang. Sla 
rechtsaf en na 30 meter vindt u ons op nummer 8. 
 
Lijn 1   Soesterkwartier Lijn 4    Kattenbroek via Hoogland 
Lijn 2   Nieuwland via Meander Medisch Centrum  Lijn 7    Vathorst via Zielhorst 
Lijn 3   Vathorst via Meander Medisch Centrum  Lijn 76  Bunschoten-Spakenburg 

 
 
Loop- / fietsroute vanaf CS Amersfoort  
De looptijd bedraagt 12 minuten. Met een OV fiets 5 minuten. 
 

1. Verlaat het station via de achterzijde van de stationshal: Piet Mondriaanplein 
2. Sla rechtsaf richting de Piet Mondriaanlaan (richting het Oosten) 
3. Na 300 meter volgt u de flauwe bocht naar links om op de Piet Mondriaanlaan te blijven 
4. Na weer 300 meter komt u op een rotonde. Neem hier de 2e afslag de Eemlaan op (de straat tussen 

de Pathe en Hogeschool Utrecht) 
5. Sla linksaf na 80 meter naar de Oliemolenhof. 
6. Steek de Oliemolenhof recht over naar het witte poortershuis met kunstwerk “wishfull, thinking, 

doing” 
7. Loop door het poortje en sla rechtsaf, u vindt ons aan uw linkerhand op nummer 8 

 

 


