Routebeschrijving
Kleine Koppel 54, Amersfoort
(033) 737 01 46
Auto
Stel eventuele navigatie in op Eemlaan, Amersfoort.
Vanuit Amsterdam/Amersfoort A1
• Volg de A28 richting Utrecht.
• Neem op de A28 afslag 8 Amersfoort/Hoevelaken.
• Ga onderaan de afrit linksaf, je rijdt nu op de Hogeweg.
• Rechtdoor blijven rijden; de Hogeweg gaat over in de Stadsring.
• Je volgt de Stadsring totdat je het stadhuis nadert (rechterzijde). Je komt
nu bij een viaduct. Houd in het viaduct rechts aan.
• Je komt nu op een rotonde. Neem hier de 1e afslag (rechtsaf).
• Je rijdt nu op de Eemlaan.
Vanuit Utrecht A28
• Neem afslag 8 Amersfoort/Hoevelaken.
• Ga onderaan de afrit linksaf, je rijdt nu op de Hogeweg.
• Rechtdoor blijven rijden; de Hogeweg gaat over in de Stadsring.
• Je volgt de Stadsring totdat je het stadhuis nadert (rechterzijde). Je komt
nu bij een viaduct. Houd in het viaduct rechts aan.
• Je komt nu op een rotonde. Neem hier de 1e afslag (rechtsaf).
• Je rijdt nu op de Eemlaan.
Parkeerterrein Eemlaan
• Neem op de Eemlaan de eerste afslag links om op het parkeerterrein te
komen (€1,20 per uur tot 22.00 uur).
• Lola&co is gevestigd in de witte villa aan je rechterhand, iets voorbij de
grote schoorsteen.
• Ga naar binnen via de glazen deur. Links vind je een elektronisch paneel
waarop je het huisnummer van Lola&co kunt intoetsen (54) zodat we de
deur voor je kunnen openmaken.
e
• Lola&co zit op de 2 verdieping.
Openbaar vervoer
Vanaf station Amersfoort Centraal (ca. 10 minuten lopen)
• Neem de achteruitgang, naar het Piet Mondriaanplein
• Ga buiten rechtsaf, de Piet Mondriaanlaan op
• Steek de rotonde over en ga de Eemlaan in
• Loop deze uit, tot aan het water en ga linksaf
• Na circa 75m ligt de witte Rohm & Haas villa aan je linkerhand.
• Ga naar binnen via de glazen deur. Rechts vind je een elektronisch
paneel waarop je het huisnummer van Lola&co kunt intoetsen (54)
zodat we de deur voor je kunnen openmaken.
e
• Lola&co zit op de 2 verdieping.

