
 

Routebeschrijving naar The Customer Connection in het  

O.L.V. ter Eem klooster, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort  
 

 

Eigen vervoer  

 

Vanuit Amsterdam, Apeldoorn, Zwolle (A1 en A28 

vanuit noorden)  

� Afslag knooppunt Hoevelaken A28 richting Utrecht  

� Afslag 5 Maarn naar N221/N227 richting 

Amersfoort Zuid – Soest.  

� Bocht naar links naar de Rondweg Zuid/N221.  

� Bij Stichtse Rotonde de 1e afslag naar 

Utrechtseweg.   Volg de borden Dierenpark / Isselt / 

N221.  

� Neem op de volgende rotonde de 3e afslag. Volg de 

borden Dierenpark / Isselt / N221.  

� Bij de stoplichten rechtsaf naar de Daam 

Fockemalaan.  

� Bij de stoplichten linksaf naar de Aletta Jacobslaan.  

Het Onze Lieve Vrouw ter Eem klooster bevindt zich direct aan de linkerkant. Gratis 

parkeergelegenheid. Als u bent aangekomen, bel dan uw contactpersoon.  

 

Vanuit Utrecht (A28 vanuit zuiden)  

Afslag 5 Maarn naar N221/N227 richting Amersfoort Zuid – Soest.  

� Sla linksaf naar de Doornseweg/N227.  

� Houd rechts aan op de splitsing.  

� Ga verder op de N227.  

� Sla linksaf en voeg in op de Rondweg Zuid/N221.  

� Bij Stichtse rotonde de 1e afslag naar Utrechtseweg. Volg de borden Dierenpark / Isselt / 

N221.  

� Neem op de volgende rotonde de 3e afslag. Volg de borden Dierenpark / Isselt / N221.  

� Bij de stoplichten rechtsaf naar de Daam Fockemalaan.  

� Bij de stoplichten linksaf naar de Aletta Jacobslaan.  

Het Onze Lieve Vrouw ter Eem klooster bevindt zich direct aan de linkerkant. Gratis 

parkeergelegenheid. Als u bent aangekomen, bel uw contactpersoon.  

 

Openbaar vervoer  

 

Het is 20 minuten lopen van het station naar het klooster.  

 

Vanaf station Amersfoort bus 52 nemen (richting Utrecht) (elke 30 min.). Uitstappen bij 

bushalte Treublaan. Vanaf hier is het 3 min. lopen naar het OLV ter Eem. Bij de stoplichten 

gaat u de Aletta Jacobslaan in. Direct aan de linkerkant bevindt zich de oprijlaan van het 

klooster. Volg de oprijlaan tot aan het klooster. Als u bent aangekomen, bel dan uw 

contactpersoon. 


