
 
Routebeschrijving 
 
Examencentrum Amersfoort Plotterweg 1 
3821 BB AMERSFOORT 
033-7501060 
 

 

Met de trein:  
 

Examencentrum Amersfoort ligt op 5 minuten loopafstand van treinstation  
Amersfoort Schothorst, op bedrijventerrein De Hoef.  
Verlaat het station in de richting van het Inputplein. 
 

 
Volg het fietspad, tot u aan uw rechterhand een parkeerterrein ziet. 
Steek het parkeerterrein schuin over. U loopt dan recht op ons oranje gebouw af.  
De ingang is aan de achterzijde van dit oranje gebouw op de Plotterweg 1. 
 
 



 

 
 
Met de auto: 
 
Navigatie:  
Wanneer u gebruikmaakt van een navigatiesysteem, adviseren wij u om als adres Disketteweg 1, (3821AR) in te 
voeren. U kunt op de algemene parkeerplaats van de Disketteweg parkeren en achter het (oranje) gebouw van 
Disketteweg 1/ Plotterweg 1 is ook gratis parkeergelegenheid. 
 
Let op: voorkom boetes en parkeer op de openbare parkeerplaats niet buiten de aangegeven parkeervakken. 
Hier wordt regelmatig op gehandhaafd.  
 
Vanuit Amsterdam:  
Op de A1 richting Amersfoort, Almere, Diemen, E231 neem 
afrit 13 Amersfoort-Noord. Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de Rondweg Oost op.  
Ga bij het 4e verkeerslicht rechts de Netwerklaan op. Aan het eind van de  weg gaat u linksaf. Na ca. 100 meter ziet u links Examencentrum Amersfoort, het oranje gebouw.  
 
Vanuit Zwolle:  
Op de A28 richting Amersfoort neemt u bij knooppunt Hoevelaken de A1 (richting Amsterdam).  
Neem afrit 13 Amersfoort-Noord. Bij de verkeerslichten gaat u links het viaduct over en vervolgens  
bij de verkeerslichten rechts de Rondweg Oost op.  
Ga bij het 4e verkeerslicht rechts de Netwerklaan op. Aan het eind van de weg gaat u linksaf.  
Na ca. 100 meter ziet u links Examencentrum Amersfoort , het oranje gebouw. 
 
Vanuit Utrecht:  
Op de A28 richting Amersfoort neemt u afrit 8, Amersfoort/Hoevelaken.  
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf de Hogeweg op.  
Meteen na het viaduct neemt u de eerste weg rechtsaf richting bedrijventerrein De Hoef.  
U rijdt nu op de Outputweg. Bij het 3e verkeerslicht gaat u linksaf de Netwerklaan op.  
Aan het eind van de weg gaat u linksaf. Na ca. 100 meter ziet u links Examencentrum Amersfoort, het oranje 
gebouw. 
 
 



 
 
 
Vanuit Apeldoorn:  
Op de A1 richting Amersfoort neemt u afrit 13, Amersfoort- Noord.  
Bij de verkeerslichten gaat u links het viaduct over en vervolgens bij de verkeerslichten rechts  
de Rondweg Oost op. Ga bij het 4e verkeerslicht rechts de Netwerklaan op.  
Aan het eind van de weg gaat u linksaf. Na ca. 100 meter ziet u links Examencentrum Amersfoort, het oranje 
gebouw. 
 
 


