
 

 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving van plusminus  

Plusminus bevindt zich in het Huis voor de Gezondheid en is gevestigd in het gebouw ‘de 

Argonaut’ in Amersfoort. Het bezoekadres is: Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort , telefoon:  033-

3032350. 

Plusminus bevindt zich op de 5e etage van dit pand. Je kunt je bij de receptie op de begane grond 

inschrijven. Een medewerker van plusminus haalt je dan op.  

Kaart weergeven  

Openbaar vervoer  

Je kunt plusminus eenvoudig bereiken met het openbaar vervoer. Het kantoor is op twee minuten 

loopafstand van het station. Loop vanuit de stationshal rechtsaf richting het pand ‘de Argonaut’. Je 

kunt ook een streekbus nemen vanaf Utrecht Centraal Station. Kijk voor meer informatie: 

www.9292ov.nl 

Met de auto  

Route vanuit Utrecht/Zwolle/Apeldoorn 

Via de A28 richting Amersfoort, afslag 5 richting Amersfoort Zuid/ Maarn/Isselt/ Dierenpark. Einde 

afrit links richting Amersfoort. Na het viaduct linksaf de N221 op richting Soest/Isselt. Vervolgens 

verkeersborden P&R/Dierenpark/Isselt/Soest (N221) volgen. P&R blijven volgen. Bij de stoplichten 

rechtsaf de Daam Fockemalaan op. Aan het einde van de Daam Fockemalaan het bordje P&R 

blijven volgen, deze weg gaat over in de Barchman Wuytierslaan. Vervolgens bord “Parkeren 

Argonaut” volgen. Je kunt daar (betaald) parkeren. Mocht je te ver zijn doorgereden, dan is 

omkeren helaas niet mogelijk. Je kunt dan het beste parkeren in de Agis-garage naast het Agis-

gebouw. Dat is op ongeveer 10 minuten loopafstand van ons kantoor.  

Route vanuit Amsterdam  

A1 richting Apeldoorn. Vervolgens afritnummer 12 richting Bunschoten/ Spakenburg/Amersfoort 

(N199) nemen. Onderaan de afslag ga je via de rotonde linksaf richting Amersfoort/Hoogland. 

Verkeersborden P&R volgen. Bij Praxis rechtsaf (P&R/Dierenpark). Bij het tweede stoplicht linksaf 

(P&R/Dierenpark). Je volgt deze weg langs het dierenpark. Na de spoorwegovergang ga je bij het 

eerste stoplicht rechtdoor. Dit is de Barchman Wuytierslaan. Vervolgens bord “Parkeren Argonaut” 

volgen. Je kunt daar (betaald) parkeren. Boven bij de ingang staat of er plaatsen zijn in de garage 

groen = vrij, rood = vol. Is de garage vol dan is het mogelijk om met een creditcard te parkeren bij 

de P+R parkeerplaats van Qpark, rijd dan links naar beneden. Mocht je te ver zijn doorgereden, dan 

is omkeren helaas niet mogelijk. Je kunt dan het beste parkeren in de Agis-garage naast het Agis-

gebouw. Dat is op ongeveer 10 minuten loopafstand van ons kantoor. 

 

https://www.google.nl/maps/place/Stationsplein+125,+3818+LE+Amersfoort/@52.1530265,5.3701513,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c64402b96b7cd3:0x9c87373b8cb8d5e5!8m2!3d52.1533423!4d5.372254?hl=nl
http://www.9292ov.nl/

