
      

 

Routebeschrijving  Openbaar vervoer naar locatie Davidshof 

Locatie Davidshof is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, het ligt 1 km van 

het centraal station Amersfoort.  

Met de (OV-)fiets: 3 min 

 Rijdt vanaf het station op de Stationsstraat gedurende 290 m richting centrum 

 Vervolg uw weg rechtdoor over de Van Asch van Wijckstraat 

 Sla na 300 m linksaf naar de Stadsring 

 Sla na 26 m rechtsaf richting de Stadsring 

 Sla direct linksaf naar de Stadsring 

 Sla na 110 m rechtsaf via het stadhuisplein, na de flauwe bocht naar links bent u bij 

 St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Davidshof 

 Achter Davidshof 1, 3811 BD Amersfoort 
 

Met de bus: 7 min 

 Neem vanaf station Amersfoort Centraal de bus naar het stadhuisplein. Dit kan elke 

4 minuten, met buslijn 1; 2; 3; 4; 7 of 76.  

 Vanaf daar loopt u via het stadhuisplein naar de locatie (200m) 

 

Openbaar vervoer routebeschrijving  naar locatie Wervershof  

Locatie Wervershof is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt 1,5 km van 

Station Vathorst. 

Met de (OV-) fiets (5 min) 

 Fiets naar het noordoosten, richting de Paulinapolder 

 Ga rechtdoor op de Lovink 

 Sla na 250 rechtsaf naar de Vrouwenpolder 

 Neem de 3e afslag op de Rotonde 8 naar de Laakboulevard 

 Ga na 1,1 rechtdoor over de rotonde 7. 

 Neem bij de volgende rotonde (6) de 1ste afslag 6 naar de Vollenhovekade 

 Sla de 1e straat linksaf naar de Wervershoofstraat 

 U vindt Wervershof links van u. 

 

Met de bus: (6 min) 

 Neem vanaf Station Amersfoort de bus naar halte Grenspolder. Dit kan elke 12 

minuten met Buslijn 3; 7 of 203 (Vathorst via Meander MC).  

 Vanaf daar is het 200 meter naar de locatie: Ga bij de rotonde rechts naar de 

Vollenhovekade, sla vervolgens de 1e straat linksaf. 


