
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Amersfoort 
 
Bezoekadres 
Van Asch van Wijckstraat 2-4 
3811 LP Amersfoort 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl 
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanuit Amsterdam 

• Neem de oprit van de A10 richting Amersfoort/Utrecht.  

• Op het knooppunt Watergraafsmeer neemt u de A1 richting Diemen/Amersfoort/Almere.  

• Na ongeveer 45 km neemt u de afslag Bunschoten (afslag 12).  

• Na 450 m neemt u op de rotonde de tweede afslag (de Bunschoterstraat) richting Amersfoort.  

• Na deze rotonde volgen nog twee rotondes. U neemt bij beiden de tweede afslag richting Amersfoort. 

• Na de tweede rotonde gaat u na 2,1 km linksaf de Maatweg op en vervolgens na 1,2 km rechtsaf de 
Industrieweg op.  

• Op de Industrieweg gaat u na 0,5 km linksaf de Amsterdamseweg op.  

• Ga na 1,2 km rechtsaf de Asch van Wijckstraat in.  

• Direct aan de linkerkant vindt u het Juridisch Loket. 
 

Vanuit Utrecht 

• Vanuit Utrecht neemt u de A28 richting Amersfoort.  

• Vervolgens neemt u na 15 km de afslag Maarn (afslag 5) richting Amersfoort.  

• U rijdt na 0,5 km linksaf op de Doornseweg richting Amersfoort.  

• Na 1,5 km neemt u de tweede afslag op de rotonde (Leusderweg) en na nog eens 1,3 km komt u weer bij een 
rotonde waar u de 3e afslag neemt (Arnhemseweg).  

• Na 350 m linksaf de Stadsring op en na 400 m linksaf de Van Asch van Wijckstraat in.  

• Aan de linkerkant vindt u het Juridisch Loket. 
 
Vanuit Zwolle 

• Vanuit Zwolle neemt u de A28 richting Amersfoort.  

• Volg na circa 60 km op het knooppunt Hoevelaken de A28 richting Utrecht.  

• Neem afslag Leusden-zuid (afslag 6) richting Amersfoort.  

• Ga na ongeveer 200 m rechtsaf op de Arnhemseweg richting Amersfoort. 

• Na 1,2 km gaat u rechtsaf op de Arnhemseweg, en na 0,7 km schuin links de Hendrik van Viandenstraat op.  

• Na 200 m gaat u linksaf de stadsring op en vervolgens na 0,8 km draait u linksaf de Asch van Wijckstraat op.  

• Direct aan de linkerkant vindt u het Juridisch Loket. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

 
 
 
Parkeren 
In de omgeving van het Juridisch Loket Amersfoort kunt u alleen betaald parkeren. Parkeert u auto in de 

parkeergarage Agis (verderop aan de Van Asch van Wijckstraat) of aan de overkant van deze parkeergarage. 
Ook kunt u parkeren in de garage aan het Jorisplein. 

 
Let op: de parkeergarage is vanaf 10.00 uur voor publiek geopend. 
 
Route per openbaar vervoer  

• U reist naar station Amersfoort.  

• U loopt langs de stationswinkels naar de vooruitgang van het station, waar u een klok ziet in de vorm van een 
pijl.  

• Vanuit dat punt loopt u linksaf langs de winkels en fietsenstalling richting centrum (alsmaar rechtdoor). Dit is 
de Stationsstraat welke uitloopt in de van Asch van Wijckstraat.  

• U loopt tot Avero/Agis en steekt  hier over.  

• Dan volgt u de straat met de bocht mee naar rechts.  

• Aan uw rechter hand bevindt zich het Juridisch Loket. 
 


