
 
Routebeschrijving 
 
Openbaar vervoer: vanaf Centraal Station Amersfoort gaan de volgende vier buslijnen richting CNME. 
 
I Buslijn 2 richting Nieuwland: 

 Stap uit bij de halte ‘Elly Takmastraat’  

 Het is vanaf hier circa 10 minuten lopen 

 Volg een stukje de ‘Hamseweg’ en sla rechtsaf de ‘Schothorsterlaan’ in. Loop deze laan 

 uit en volg de gele wegwijzers ‘Centrum voor Natuur en Milieu’ tot het CNME. 
 

   
 
II Buslijn 103 richting Nijkerk: 

 Stap uit bij de halte ‘Oudegein’ op de ‘Sara Burgerhartsingel’ 

 Het is vanaf hier circa 10 minuten lopen 

 Loop in de richting van het winkelcentrum Schothorst en sla rechtsaf op de ‘Abraham Blankaartsingel’ 

 Volg de bocht naar links en sla rechtsaf de weg ‘Nijenrode’ in 

 Sla linksaf de weg ‘Nederhorst’ in 

 Sla de tweede weg linksaf, de ‘Schothorsterlaan’ in 

 Volg verder de gele wegwijzers ‘Centrum voor Natuur en Milieu’ tot het CNME. 
 

   



 
Buslijn 4 richting Kattenbroek: 
Stap uit bij de halte ‘Keetje de Rieterf’ (U kunt ook uitstappen bij halte ‘Oudegein’, 

zie buslijn 103). 
Het is vanaf hier circa 10 minuten lopen. 
Steek de brug over en volg linksaf de straat ‘Hardenbroek’. 
Sla rechtsaf de straat ‘Goudestein’ in. 
Sla linksaf de weg ‘Drakestein’ in. 
Ga rechtsaf de straat ‘Elsenburg’ in. In het midden van deze straat ga rechtsaf (bij  

het steegje in) en ga het bruggetje oversteken. 
Sla op ‘Winkelpad’ (het fietspad) rechtsaf en daarna sla op de ‘Schothorsterlaan’ weer rechtsaf. 
Volg verder de gele wegwijzers ‘Centrum voor Natuur en Milieu’ tot het CNME. 

 

   
 
 
of kies deze route, die nog korter is: 

  



Buslijn 5 richting Vathorst 
Stap uit bij de halte ‘Herderinnenpad’  
Het is vanaf hier circa 15 minuten lopen 
Loop in de richting van Zwartesteeg 
Volg verder de gele wegwijzers ‘Centrum voor Natuur en Milieu’ tot het CNME. 

 

   
 
 
of stap op NS Station Schothorst uit 
Volg vanaf het station Schothorst aan de westzijde de gele wegwijzers met het 

opschrift ‘Centrum voor Natuur en Milieu’ 
Het is vanaf hier circa 15 minuten lopen 
Ga linksaf ‘Sarah Burgerhartsingel’ op en volg verder de gele wegwijzers. 

 

 
 
  



Met de auto 
Komende vanuit de richting Amsterdam-Hilversum: 
Volg de A1 tot de afslag Amersfoort/Bunschoten (afslag 12). 
Zie verder onderstaande routebeschrijving. 
 
 
Komende vanuit de richting Zwolle-Apeldoorn: 
Volg bij het knooppunt Hoevelaken de A1 richting Amsterdam tot de afslag 
Amersfoort/Bunschoten (afslag 12). 
Zie verder onderstaande routebeschrijving. 
 
 
Amersfoort/Bunschoten (afslag 12) 
Sla bij de afslag Amersfoort/Bunschoten af en volg de richting Amersfoort/Hoogland 
(N199). U passeert 2 rotondes en gaat rechtdoor op dezelfde weg. Sla vervolgens bij het 
tweede verkeerslicht linksaf richting Amersfoort Oost (richting ziekenhuis Meander).  
Sla na circa 600 meter bij het verkeerslicht linksaf (Hamseweg). 
 
Volg vanaf dit punt de gele wegwijzers ‘Centrum voor Natuur en Milieu’. 
Sla na 700 meter rechtsaf en volg de oprijlaan, (Schothorsterlaan) die is gemarkeerd met 
twee gemetselde zuilen met het opschrift ‘Schot’ en ‘Horst’. 
Blijf de gele wegwijzers volgen (rechts aanhouden bij de rotonde voor de villa). 
 
 
Komende vanuit de richting Utrecht: 
Volg de A28 richting Amersfoort, afslag 5 Amersfoort/Maarn en langs de Stichtse Rotonde, 
Dierenpark Amersfoort (Barchman Wuytierslaan), einde van de weg bij verkeerslichten 
rechtsaf (Amsterdamseweg). Tweede verkeerslichten links (N199, Radiumweg), na de brug (bij verkeerslicht 
rechtsaf (Maatweg), na ca 600 meter bij verkeerslichten linksaf (Hamseweg). Verder als hierboven.  
 
 
Parkeren 
Gratis parkeren voor Het Groene Huis (er zijn 16 parkeerplekken - deze worden gedeeld met Centaur,  
de handboogschietvereniging). 


