
Bereikbaarheid Adventkerk 
 

Adventkerk 

Ringweg Kruiskamp 74 

2814TE Amersfoort 
 

Uw routenavigatie instellen op 

Ringweg Kruiskamp 69. 
 

De Adventkerk is goed te bereiken vanaf het 

autosnelwegennet. 

 

 

Vanuit de richting Amsterdam, Zwolle, Apeldoorn en Ede-Arnhem via de A1 of A28 naar 

knooppunt Hoevelaken: 

- Op knooppunt Hoevelaken A28 ri. Utrecht; 

- A28 afslag 8 ri. Amersfoort/Hoevelaken; 
- Onderaan afrit Linksaf Hogeweg ri. Amersfoort Centrum; 

- Hogeweg na ong. 550m rechtsaf Ringweg 

Kruiskamp ri.  Amersfoort Noord 

- A. Ringweg Kruiskamp na  ong. 450m linksaf 

van Randwijcklaan ri. Centrum; 

U ziet de kerk rechts naast u. Om te parkeren: 

- B. eerste straat rechts Neptunesplein (evt. 

parkeren op parkeerterrein Neptunesplein); 
- C. eerste straat rechts Hudsonstraat (evt. 

parkeren in deze straat of omgeving); 

- D. einde straat rechts ventweg Ringweg 

Kruiskamp (ca. 20 parkeervakken of rechts van 

de weg voor de flat). 

 

 

Vanuit de richting Utrecht, Den Haag, Rotterdam via A12 en A27, en ’s-Hertogenbosch 

via A2 en A27 naar knooppunt Rijnsweerd: 
- Op knooppunt Rijnsweerd A28 ri. Amersfoort – Zwolle; 

- A28 afslag 8 ri. Amersfoort/Hoevelaken; 

- Onderaan afrit Linksaf Hogeweg ri. Amersfoort Centrum; 

- Hogeweg na ong. 850m rechtsaf Ringweg Kruiskamp ri.  Amersfoort Noord; 

- Verder als boven bij A. 

 

 

Vanuit de richting Soest: 
- N221 ri. Amersfoort; 

- Overgaand in de Amsterdamseweg ri. 

Centrum; 

- Na ong. 1,5 km t.h.v. de Gamma linksaf 

Industrieweg ri. Centrum Noord; 

- Na 200m overgaand in Ringweg Koppel; 

- Na 1,4 km  overgaand in Ringweg Kruiskamp; 

- E. na spoorviaduct rechtsaf Liendertseweg; 

- F. 1e straat links Van Linschotenstraat; 
- G. 1e straat links Jan Mayenstraat; 



- H. Aan het einde rechtsaf ventweg Ringweg Kruiskamp; 

- Na 1e zijstraat (Gerrit de Veerstraat) rechts langs de stoeprand parkeren. 

 

In de omgeving van de kerk kan onbetaald worden geparkeerd. Op het eigen terrein van de 

kerk zijn drie parkeerplaatsen voor minder validen. 

 

 

Openbaar vervoer 
Vanaf station Amersfoort Centraal brengt buslijn 6 u elke 10 min. naar de Adventkerk, 

uitstappen bij halte Neptunesplein bij de kerk. De reistijd is ongeveer 20 min.  

De 2,7 km kunt u ook lopend afleggen in iets meer dan een half uur via de gezellige 

winkelstraten van Amersfoort: Utrechtsestraat, Langestraat en Kamp. 

 

Vanaf station Schothorst brengt buslijn 5 u elke15 minuten naar de kerk. U stapt dan uit bij 

de halte Evertsenstraat en loopt langs Ringweg Kruiskamp naar de kerk. Totale reistijd 

ongeveer 15 minuten. De 1,7 km loopt u in iets meer dan 20 minuten via Liendertseweg en 

Ringweg Kruiskamp. 

 


