Bureau Bartels
Stationsplein 69
3818 LE Amersfoort
Telefoon: 033 – 479 20 20
Openbaar vervoer:
Bureau Bartels is eenvoudig per trein te bereiken. We zijn gehuisvest in kantoorgebouw ‘De Argonaut’, dat grenst
aan de stationshal van Amersfoort CS. Vanuit de stationshal loopt u richting de vertrekplaatsen van de bussen.
Bij buitenkomst slaat u rechtsaf. Na 5 meter vindt u aan de rechterzijde op nummer 69 de ingang van ons kantoor
(naast GWK Travelex).
Met de auto:
Vanuit Utrecht/Zwolle/Apeldoorn










Rij via de A28 naar Amersfoort .
Neem afslag 5 naar de N221 richting Amersfoort-Zuid.
Na 2 km neemt u de eerste afslag op de rotonde, richting Stichtse Rotonde/N221
Na 230 meter neemt u de derde afslag op de rotonde.
Na 320 meter slaat u rechtsaf richting Daam Fockemalaan/N221
Na 1,1 km gaat u rechtsaf richting Barchman Wuytierslaan/N221
Volg het bordje P+R op de Barchman Wuytierslaan.
Na ongeveer 1 km slaat u linksaf naar het P+R terrein. Deze weg buigt af naar beneden. NB U moet niet
parkeergarage De Argonaut inrijden!
Loop richting het station. Via de ijzeren trappen kunt u naar boven. Blijf richting het station lopen (langs de
bushaltes). U vindt ons kantoor aan uw linkerzijde op nummer 69 (net voorbij de Burger King en naast GWK
Travelex).

Vanuit Amsterdam









Rij via de A1 richting Apeldoorn. Neem afrit 12 richting Bunschoten/Spakenburg/Amersfoort (N199).
Onderaan de afslag slaat u linksaf richting Amersfoort/Hoogland.
e
Bij de twee rotondes die volgen, rijdt u rechtdoor (2 afslag op de rotonde).
Na 1,9 km slaat u rechtsaf, de Amsterdamseweg op richting (P+R/Dierenpark).
Bij het tweede stoplicht slaat u linksaf (P+R/Dierenpark) dit is al de Barchman Wuytierslaan
U volgt deze weg langs het Dierenpark. Na de spoorwegovergang gaat u bij het eerste stoplicht rechtdoor. U
vervolgt dan Barchman Wuytierslaan.
Blijf het bordje P+R Barchman Wuytierslaan volgen. Na ongeveer 1 km slaat u linksaf naar het P+R terrein.
Deze weg buigt af naar beneden. NB U moet niet parkeergarage De Argonaut inrijden!
Loop richting het station. Via de ijzeren trappen kunt u naar boven. Blijf richting het station lopen (langs de
bushaltes). U vindt ons kantoor aan uw linkerzijde op nummer 69 (net voorbij de Burger King en naast GWK
Travelex).

Opmerkingen bij parkeren:
 U moet niet parkeergarage De Argonaut inrijden. Deze is gereserveerd voor abonnementhouders.
 Parkeren kost € 2,60 per uur.
 Parkeerkosten kunnen alleen met een pinpas of creditcard worden betaald.
 U kunt ook parkeren voor het station maar de maximale tijdsduur is één uur. Een tussentijdse verlenging na
één uur - via bijvoorbeeld een app - kan u toch een boete opleveren.

