Routebeschrijving per auto naar:
Kunstplein Cahen
‘Stad van Cahen’
Muurhuizen 104
3811 EL AMERSFOORT
De dichtstbijzijnde parkeergarage is:
Parkeergarage Flintplein
Walikerstraat 14
3811 LM AMERSFOORT
Vanaf de parkeergarage is het 2 minuten lopen naar de ‘Stad van Cahen’.
Komende vanuit de richting:
Utrecht:
De A28 volgen in de richting Amersfoort. Net voor het knooppunt Hoevelaken de afslag
Hoevelaken / Amersfoort (afrit 8) nemen. Einde afrit links, onder het viaduct door. U
bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting centrum. Na het passeren van de
twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de stoplichten rechtsaf
(Flierbeeksingel). Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U rijdt nu op de
Scheltussingel en neemt de eerste afslag links (Coninckstraat). Vervolgens de 1e rechts.
Dit is de Walikerstraat waaraan parkeergarage ‘Flintplein’ is gelegen. Parkeer uw auto in
de parkeergarage. Voor looproute zie onderaan.
Amsterdam en Apeldoorn:
De A1 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein
Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8)
nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting
centrum. Na het passeren van de twee benzinestations aan uw linkerhand gaat u bij de
stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U rijdt
nu op de Scheltussingel en neemt de eerste afslag links (Coninckstraat). Vervolgens de
1e rechts. Dit is de Walikerstraat waaraan parkeergarage ‘Flintplein’ is gelegen. Parkeer
uw auto in de parkeergarage. Voor looproute zie onderaan.
Zwolle:
De A28 volgen in de richting Amersfoort en verkeersplein Hoevelaken. Bij verkeersplein
Hoevelaken richting Utrecht aanhouden. De eerste afslag richting Amersfoort (afrit 8)
nemen. Einde afrit links af. U bevindt zich op de Hogeweg. Volg de borden richting
centrum. Na het passeren van de twee benzine stations aan uw linkerhand gaat u bij de
stoplichten rechtsaf (Flierbeeksingel). Op de rotonde neemt u de tweede afslag. U rijdt
nu op de Scheltussingel en neemt de eerste afslag links (Coninckstraat). Vervolgens de
1e rechts. Dit is de Walikerstraat waaraan parkeergarage ‘Flintplein’ is gelegen. Parkeer
uw auto in de parkeergarage. Voor looproute zie onderaan.
Vanaf de parkeergarage
U verlaat de parkeergarage aan de kant van Theater De Flint. Daar gaat u rechtsaf en
loopt u alsmaar rechtdoor tot de gracht. U gaat rechtsaf en direct linksaf het ‘blauwe’
bruggetje over. U komt dan op de Muurhuizen. Recht tegenover u ligt de ‘Stad van
Cahen’, Muurhuizen 104.

