
Vanaf de A-28 Utrecht - Zwolle / Zwolle- Utrecht  
• Vanaf de A-28 draai je bij knooppunt Hoevelaken de A-1 richting Amsterdam op.  

• Je neemt afslag 12, Bunschoten / Spakenburg.  

• Onder aan de afslag neem je de rotonde driekwart.  

• Vervolgens rijd je alsmaar rechtdoor. Je passeert drie rotondes, waarna je bij de 
eerste stoplichten linksaf slaat.  

• Je rijdt Hoogland in.  

• Bij de eerste rotonde rechtsaf de Hamseweg op.  

• Deze weg vervolg je tot je na ongeveer een kilometer aan je linkerhand de ingang 
van Park Schothorst ziet.  

• Hier rijd je in en direct aan je rechterhand ligt Nieuw Wede.  
 

Vanaf de A-1 Hilversum / Amsterdam  

• Je neemt de afslag Bunschoten / Spakenburg.  

• Onder aan de afslag neem je de rotonde driekwart.  

• Vervolgens rijd je alsmaar rechtdoor.  

• Je passeert twee rotondes, waarna je bij de eerste stoplichten linksaf slaat.  

• Je rijdt Hoogland in.  

• Bij de eerste rotonde rechtsaf de Hamseweg op.  

• Deze weg vervolg je tot je na ongeveer een kilometer aan je linkerhand de ingang 
van Park Schothorst ziet.  

• Hier rijd je in en direct aan je rechterhand ligt Nieuw Wede 
 

Vanaf de A-1 Apeldoorn  
• Je neemt afslag 12, Bunschoten / Spakenburg.  

• Onder aan de afslag neem je de rotonde driekwart.  

• Vervolgens rijd je alsmaar rechtdoor.  

• Je passeert drie rotondes, waarna je bij de eerste stoplichten linksaf slaat.  

• Je rijdt Hoogland in.  

• Bij de eerste rotonde rechtsaf de Hamseweg op.  

• Deze weg vervolg je tot je na ongeveer een kilometer aan je linkerhand de ingang 
van Park Schothorst ziet.  

• Hier rijd je in en direct aan je rechterhand ligt Nieuw Wede. 
 

Met het openbaar vervoer  

• Je stapt uit op station Amersfoort Centraal.  

• Vanaf het perron neem je de roltrap naar boven, waarna je uitkomt in de 
stationshal.  

• Als je rechts de stationshal uitloopt, kom je terecht op het plein waar de bussen 
gereed staan.  

• Je neemt lijn 4 (Hoogland / NKattenbroek) en rijdt mee tot aan de halte ´Elly 
Takmastraat´.  

• Wanneer je uitstapt, loop je nog zo´n 50 meter verder (de kant waar de bus op 
gaat), waarna je rechts de ingang van Park Schothorst ziet.  

• Je loopt de Schothorsterlaan in en direct aan je rechterhand ligt Nieuw Wede. 


