
 

Routebeschrijving naar BOEi 

Onze Lieve Vrouw ter Eem klooster 

Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort 

 

 

Kies voor Groen! Reis met het openbaar vervoer 

Vanaf Centraal Station zijn er diverse mogelijkheden: 

- Het is ongeveer 20 minuten lopen van het NS Centraal station Amersfoort naar het 

Eemklooster.  

- OV-fiets huren, ongeveer 7 minuten fietsen (https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-

fiets/huurlocaties/)   

- Je kunt gebruik maken elektronische deelscooters, bijvoorbeeld van Go-sharing 

(https://nl.go-sharing.com/bike-sharing/)  
- Met de bus, nummer 52 richting Utrecht, elke 30 min. Uitstappen bij bushalte Treublaan. 

Vanaf hier is het 3 min. lopen naar het OLV ter Eem.  
 

 

 

Met de auto vanuit Amsterdam A1 - Apeldoorn A1 

- Afslag knooppunt Hoevelaken A28 richting Utrecht 

- Afslag 5 Maarn naar N221/N227 richting Amersfoort Zuid – Soest 

- Flauwe bocht naar links naar de Rondweg Zuid/N221 

- Bij Stichtse rotonde de 1e afslag naar Utrechtseweg N221 VOLG borden Dierenpark / 

Isselt / N221 

- Neem op de rotonde de 3e afslag VOLG borden Dierenpark / Isselt / N221 

- Neem de 1e afslag rechts naar de Daam Fockemalaan / N221 

- Bij de stoplichten linksaf naar de Aletta Jacobslaan 

Het Onze Lieve Vrouw ter Eem Klooster bevindt zich direct aan de linker kant. Volg de oprijlaan tot 

aan het klooster, parkeren kan op het terrein voor of naast het klooster. 

Met de auto vanuit Utrecht A28: 

- Afslag 5 Maarn naar N221/N227 richting Amersfoort Zuid – Soest 

- Sla linksaf naar de Doornseweg/N227 

- Houd rechts aan op de splitsing. 

- Ga verder op de N227. 

- Sla linksaf en voeg in op de Rondweg Zuid/N221 

https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets/huurlocaties/
https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets/huurlocaties/
https://nl.go-sharing.com/bike-sharing/


 

- Bij Stichtse rotonde de 1e afslag naar Utrechtseweg N221 VOLG borden Dierenpark / 

Isselt / N221. 

- Neem op de rotonde de 3e afslag VOLG borden Dierenpark / Isselt / N221 

- Neem de 1e afslag rechts naar de Daam Fockemalaan / N221 

- Bij de stoplichten linksaf naar de Aletta Jacobslaan. 

Het Onze Lieve Vrouw ter Eem Klooster bevindt zich direct aan de linker kant. 

Volg de oprijlaan tot aan het klooster, parkeren kan op het terrein voor of naast het klooster. 

 

Met de auto vanuit Zwolle A28: 

- Afslag 5 Maarn naar N221/N227 richting Amersfoort Zuid – Soest 

- Flauwe bocht naar links naar de Rondweg Zuid/N221 

- Bij Stichtse rotonde de 1e afslag naar Utrechtseweg N221 VOLG borden Dierenpark / 

Isselt / N221 

- Neem op de rotonde de 3e afslag VOLG borden Dierenpark / Isselt / N221 

- Neem de 1e afslag rechts naar de Daam Fockemalaan / N221 

- Bij de stoplichten linksaf naar de Aletta Jacobslaan 

Het Onze Lieve Vrouw ter Eem Klooster bevindt zich direct aan de linker kant. 

Volg de oprijlaan tot aan het klooster, parkeren kan op het terrein voor of naast het klooster. 


