
Routebeschrijving  
 

Navigatie / ‘Wagenwerkplaats’  
CliniClowns is gevestigd op het 
NS-terrein ‘Wagenwerkplaats’. Dit 
terrein en ons huisnummer wordt 
door veel navigatiesystemen niet 
herkend. Gebruik daarom het 
adres Soesterweg 242 voor uw 
navigatiesysteem. Komend vanaf 
de Soesterweg gaat u bij nr. 242 
rechtsaf de Wagenwerkplaats op.  
 Komend vanaf het Station 
(Noordzijde) rijdt u rechtdoor de 
Wagenwerkplaats op.   
 
Op de Wagenwerkplaats volgt u 
de rode olievaten met ons logo.  

Vanaf snelweg A28   
Neem afrit 5 (Amersfoort-Zuid/Maarn) en volg 
‘Dierenpark’. Rij het Dierenpark voorbij en 
neem na 500 meter de 1e afslag naar rechts. 
Dit is de Soesterweg.  Volg deze weg. Bij  
nr. 242 gaat u rechtsaf de Wagenwerkplaats 
op. Ga de 1e rechts. Lees verder bij: parkeren 
 

 
Vanaf snelweg A1   
Neem afrit 12 (Bunschoten/Spakenburg) en rij 
richting Amersfoort/Dierenpark (N199/ 
Bunschoterstraat/Radiumweg). Aan het einde 
van deze weg bij de stoplichten (Praxis aan 
rechterzijde) naar rechts en volg ‘Dierenpark’ 
(N199). Blijf ‘Dierenpark’ volgen en ga over 
het spoorviaduct naar links (N221). Ga na  
200 meter bij de 1e stoplichten links. Dit is de 
Soesterweg. Volg deze weg. Bij nr. 242 gaat u 
rechtsaf de Wagenwerkplaats op. Ga de 1e 
rechts. Lees verder bij: parkeren 
 
 
Vanaf Stadsring of Amsterdamseweg 
Ga de rotonde op bij het Eemplein. Neem op 
de rotonde de afslag richting Station 
Noordzijde. Bij het Station gaat u op het Piet 
Mondriaanplein rechtdoor. Volg de weg langs 
P+R Qpark en de Rijtuigenloods. Aan het einde 
van de weg, maakt deze een knik naar rechts 
en links en rechts. Ga vervolgens de 1e links.  
Lees verder bij: parkeren 

 
Parkeren 
Heeft u een afspraak op het kantoor van 
CliniClowns? Ga dan rechtsaf en parkeer in de 
grasparkeervakken. Het kantoor is gevestigd 
achter HollandOpera/Veerensmederij en is 
vanaf het parkeerterrein niet te zien. Loop 
rechts om het gebouw van HollandOpera/ 
Veerensmederij heen voor de ingang van het 
kantoor van CliniClowns.  
 
Bezoekt u het CliniClowns College? Ga dan 
rechtdoor en parkeer op het grote plein. U ziet 
de ingang van het CliniClowns College recht 
voor u, links naast de ingang van  
Holland Opera/Veerensmederij.  
 

Met het openbaar vervoer  
Vanaf Station Amersfoort NS is het ca. 10 
minuten lopen. Verlaat het station via de trap 
bij de achteruitgang (Piet Mondriaanplein/ 
Noordzijde). Ga linksaf, verlaat het Piet 
Mondriaanplein en volg de weg langs P+R 
Qpark en de Rijtuigenloods. Aan het einde van 
de weg, maakt deze een knik naar rechts en 
links. Let op: neem in de volgende knik naar 
rechts het pad rechtdoor tussen de gebouwen 
in (linkerzijde H+N+S Landschaparchitecten en 
aan rechterzijde Glasatelier de Witte Raaf). Dit 
pad komt uit bij een plein. Direct na dit plein 
zit aan de linkerzijde het pand én de ingang 
van het CliniClowns College. 200 meter 
verderop is de ingang van ons kantoor.   


