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Neem afslag 12 – Bunschoten-Spaken-

Neem afslag 5 – Maarn en volg de richting

(Ongeveer ½ u lopen) Verlaat het station

burg en volg de richting Amersfoort.
Na ongeveer 4 kilometer (u bent bij enige

Soest over enkele km. De route leidt via
een ruime rotonde en een spoorwegover-

aan de noordzijde (Mondriaanplein) en ga
rechtsaf. Na ongeveer 600 meter volgt u

rotondes rechtdoor gereden) rijdt u over
een hoge brug, over de rivier de Eem.

gang langs Amersfoort Zoo, tot een
T-splitsing (met verkeerslichten) waar

de rotonde ‘tegen de klok in’ om linksaf te
gaan. Deze weg (de Nieuwe Poort) gaat na

Sorteer op de brug al voor naar links. Ga bij
de verkeerslichten linksaf. Na 900 meter

Soest naar links wordt aangegeven en
Amersfoort naar rechts. Ga rechtsaf, volg

200 meter over in de Amsterdamseweg.
Loop vlak vóór het Shell tankstation

vindt u aan uw rechterhand op nr. 60 een
5-laags gebouw met gele gevelstenen en

de Amsterdamseweg over bijna 2
kilometer en ga bij de verkeerslichten

schuin rechtsaf de Nijverheidsweg-Noord
in. Na korte tijd passeert u aan uw

overhangende dakrand. Indien parkeren

(Gamma ziet u aan uw linkerhand)

rechterhand TPG post. Bij de verkeers-

vóór het gebouw niet mogelijk is kunt u
achter het gebouw parkeren.

linksaf, richting Amersfoort Noord. Ga na
250 meter bij de eerstvolgende verkeersli-

lichten rechtdoor, en na 100 meter vindt u
aan uw linkerhand op nr. 60 een 5-laags

Het octrooibueau is gevestigd op de 4e
verdieping
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Het octrooibueau is gevestigd op de 4e
verdieping.

