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Parkeergarage Eemplein ligt op twee minuten lopen van De Prodentfabriek. Als u 

navigeert naar de Eemlaan, bevindt de ingang van de parkeergarage zich aan uw 

rechterhand. 

Vanaf Utrecht (A28) 

1. Afslag 5 Maarn/Amersfoort-Zuid, einde afslag links. 

2. N227 richting Amersfoort aanhouden, u rijdt de bebouwde kom binnen van 

Amersfoort. 

3. Alsmaar rechtdoor de Leusderweg uitrijden tot u bij een T-splitsing uitkomt. 

4. Op de T-splitsing links afslaan naar de Stadsring. 

5. Na het stadhuis aan uw rechterzijde onder het spoor door en in de tunnel 

rechtsaf kiezen. 

6. Op de rotonde eerste afslag rechts, richting de Eemlaan. 

7. Na ongeveer 100 meter is Parkeergarage Eemplein aan uw rechterzijde. 

 
Vanaf Zwolle/Apeldoorn (A28) 

1. Afslag 8 Amersfoort/Hoevelaken, einde afslag links. 

2. Alsmaar rechtdoor, u rijdt via de Hogeweg en komt vervolgens uit op de 

Stadsring. 

3. Na het stadhuis aan de rechterzijde onder het spoor door. 

4. In de tunnel rechtsaf kiezen. 

5. Op de rotonde de eerste afslag rechts, richting de Eemlaan 

6. Na ongeveer 100 meter is Parkeergarage Eemplein aan uw rechterzijde. 

 

Vanaf Amsterdam (A1) 

1. Afslag 12 Bunschoten-Spakenburg, bij het einde van de afslag op de rotonde 

linksaf. 

2. Alsmaar rechtdoor, houd de N199 richting Amersfoort aan. 

3. Bij de Praxis aan uw rechterzijde, links afslaan. 

4. U rijdt nu op de Amsterdamseweg. 

5. Alsmaar rechtdoor rijden totdat u de spoortunnel nadert. Niet door de tunnel 

rijden maar rechts voorselecteren. 

6. Op de rotonde neemt u de linker afslag richting het parkeerterrein en de 

Eemlaan. 

7. Na ongeveer 100 meter is het Parkeergarage Eemplein aan uw rechterzijde. 

NOTE:  Elektrische auto’s kunnen parkeren en laden op het Oliemolenhof 
 Tijdens locatiebezoeken ontbreekt de evenementen signing in het gebied 
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Looproute 

Er zijn twee opties om vanuit de parkeergarage het plein te bereiken (via de uitgang naast 

de Casa, of naast de Albert Heijn) 

 

Via de uitgang Albert Heijn: 

• Ga bij de uitgang AH van de parkeergarage direct naar links en loop naar zijde Pathé 

Theater. 

• Steek de rotonde rechts over en vervolg uw weg op de Eemlaan. 

• Sla linksaf naar 80 meter naar het Oliemolenhof.  

• Vervolg uw weg over het Oliemolenhof en steek rechtover naar het poortershuis waar 

kunstwerk “wishfull, thinking, doing” hangt 

• Ga hier rechts en dan direct links 

• U bereikt De Prodentfabriek op nummer 20 

Via de uitgang Casa: 

• Ga bij de uitgang Casa van de parkeergarage direct naar rechtsaf en loop naar zijde 
Pathé Theater. 

• Steek de rotonde rechts over en vervolg uw weg op de Eemlaan. 
• Sla linksaf naar 80 meter naar het Oliemolenhof.  
• Vervolg uw weg over het Oliemolenhof en steek rechtover naar het poortershuis waar 

kunstwerk “wishfull, thinking, doing” hangt 
• Ga hier rechts en dan direct links 

• U bereikt De Prodentfabriek op nummer 20 
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ROUTEBESCHRIJVING: OPENBAAR VERVOER  

De Prodentfabriek ligt op 12 minuten lopen vanaf station Amersfoort. Neem De achterzijde 

van de stationshal; Piet Mondriaanlaan  

• Loop naar het oosten, richting de Piet Mondriaanlaan 
• Verlaat de rotonde naar de Piet Mondriaanlaan 
• Flauwe bocht naar links om op de Piet Mondriaanlaan te blijven 
• Neem op de rotonde de 4e afslag 
• Sla rechtsaf naar de Overijsselsestraat 
• Sla linksaf naar de Oude Fabriekstraat 

 

Vanaf station Amersfoort Centraal kunt u de volgende buslijnen pakken: 

Lijn 1: Mijnbouweg/ Birkhovenpark  

Lijn 2: Meander Medisch Centrum  

Lijn 3: Meander Medisch Centrum 

Lijn 4: De Bik 

Lijn 7: Heer Halewijnpad 

Lijn 76: Meander Medisch Centrum  

Al deze buslijnen stoppen bij de bushalte Brabantsestraat. Dit is de halte waar u moet 

uitstappen voor de Prodentfabriek op het terrein van De Nieuwe Stad. Dit terrein bevindt 

zich direct naast De Prodentfabriek.  

Via de ingang MBO is de Oude fabrieksstraat te bereiken. De Hoofdingang van de 

evenementenhal zit op nr. 20 

 


