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Route naar het Centrum voor
Oude Kennis en Wijsheid
p/a Ananta-Opleidingen
Nijverheidsweg Noord 123-127 Amersfoort
Openbaar vervoer
Reizen naar centraal station Amersfoort, vandaar overstappen op bus nummer 1
De reisafstand is 2,7 km, de bus doet er 10 minuten over, u kunt ook een treintaxi nemen.
Uitstappen op de Nijverheidsweg, en van daar uit is het nog ongeveer een minuut lopen naar
nummer 123-127 aan de rechterkant.
Met de auto
Komende uit de richting Amsterdam en Apeldoorn via de A1, rijden richting Amersfoort, afslag
Bunschoten nemen [afslag 12], doorrijden tot aan de rotonde en de derde afslag nemen richting
Amersfoort [Bunschoterstraat],verder doorrijden tot aan de volgende rotonde, daar de tweede
afslag nemen [u blijft op de Bunschoterstraat].
Doorrijden de Radiumweg op, over de brug, direct rechts af slaan [Isselt A-B] dit is de
Nijverheidsweg, doorrijden tot aan het eind bij het water, daar vind u nummer 123-127
aan uw rechterhand.
Komende uit de richting Amsterdam [via de A2], Rotterdam en Den Haag, rijden richting
Utrecht, bij knooppunt Oude Rijn de A 28 aanhouden richting Amersfoort, dan verder bij *
Komende uit de richting Zwolle via de A 28, rijden richting Amersfoort dan verder bij *
*Neem afslag Maarn/Amersfoort-Zuid en volg vandaar uit de bordjes Dierentuin en Isselt.
U komt over de Stichtse rotonde, en blijft de bordjes Isselt volgen.
Via de Daam Fockemalaan, komt u bij een T-splitsing, waar u links af gaat en over het spoor
rijd.
Verder doorrijden en u ziet dan de dierentuin aan uw linkerhand, en u blijft de weg volgen tot
aan het eind, u gaat dan bij de stoplichten rechts af wederom richting Isselt.
U ziet links een grote stenen adelaar en rijd verder rechtdoor tot aan Intratuin.
U gaat bij Intratuin bij de stoplichten links af, en gaat direct weer links af bij de volgende
stoplichten. [Isselt A-B]
U rijd dan op de Nijverheidsweg Noord, doorrijden tot aan het einde bij het water, u vind dan
nummer 123-127 aan uw rechterkant.
Parkeren kan ook achter het gebouw, u gaat dan net voor het gebouw rechts af door het hek
heen, en rijd door naar achteren, de parkeerplekken B, C, D en N zijn voor Ananta bestemd, op
deze plekken mag u dus parkeren.
We zitten in gebouw Kornell op de begane grond in ruimte B.
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