Routebeschrijving Bureau Streefkerk / Nieuw Perspektief - Ermelo
N303 Harderwijk
A28
Amersfoort
Zwolle

N303 Putten / Voorthuizen
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Bureau Streefkerk BV
Chevallierlaan 8
3851 PZ Ermelo
Tel.: 088-4434410
www.bureaustreefkerk.nl
Nieuw Perspektief BV
Chevallierlaan 8
3851 PZ Ermelo
Tel.: 088-4434415
www.nieuw-perspektief.nl

Parkeren
1 – voor het kantoor
2 – tegenover het gemeentehuis
3 – op het terrein van GGZ

Routebeschrijving (LET OP DE PARKEERMOGELIJKHEDEN)
Per openbaar vervoer
Het kantoor van Bureau Streefkerk bevindt zich aan de Chevallierlaan 8 in Ermelo op
350 meter van het station Ermelo. Loop vanaf het station richting het centrum van
Ermelo via de Stationsstraat. Loop voorbij cafetaria de Halte en ga de eerste straat
linksaf. Dit is de Chevallierlaan. Loop richting de eerste bocht. Direct na de eerste bocht
vindt u ons kantoor aan uw linkerhand. Informatie over vervoersmogelijkheden en
vertrektijden kunt u krijgen via www.9292ov.nl of 0900-9292.
Per Auto
Vanuit richting Harderwijk: naar Ermelo rijden via de N303. Sla bij de rotonde met
het kunstwerk De Pauw rechtsaf (Stationsstraat). Vervolg de Stationsstraat na 200
meter door linksaf te slaan. Vervolg deze weg tot dat het de Rietlaan wordt en
Chevallierlaan. Aan uw linkerhand ziet u het gemeentehuis. Na 50 meter na het
gemeentehuis is ons kantoor aan de rechterkant van de weg.
Vanuit richting Putten / Voorthuizen: naar Ermelo rijden via N303. Bij de eerste
rotonde rechtdoor rijden, bij de tweede rotonde linksaf afslaan (Stationsstraat). Vervolg
de Stationsstraat na 200 meter door linksaf te slaan. Vervolg deze weg tot dat het de
Rietlaan wordt en Chevallierlaan. Aan uw linkerhand ziet u het gemeentehuis. Na 50
meter na het gemeentehuis is ons kantoor aan de rechterkant van de weg.
Vanuit Richting Amersfoort / Zwolle (A28): afslag Horst (afrit 11) nemen. Door
Horst rijden richting Ermelo (ca. 5 km). In Ermelo rechtdoor blijven rijden totdat u over
het spoor heen rijdt en dan meteen de eerste weg rechts nemen (Dr. Van Dalelaan).
Tegenover het NS station linksaf (Stationsstraat) en rijd achter cafetaria ‘De Halte’
langs. Neem de eerste weg linksaf. Dit is de Chevallierlaan. Direct na de eerste bocht
vindt u ons kantoor aan uw linkerhand.
Parkeren:
1. Direct voor ons kantoor aan de Chevallierlaan.
2. Naast ons pand op de openbare parkeerplaats tegenover het gemeentehuis.
Let op: op dinsdag is er markt en zit deze parkeerplaats snel vol. Gebruik dan de
derde parkeeroptie.
3. Op het terrein van de GGZ. Ingang tegenover het NS-station ziet u links de ingang
naar De Hooge Riet. Rijdt het terrein op (30 km/uur). Het eerste pand aan uw
rechterhand is van Bureau Streefkerk, als u ons kantoor voorbij rijdt kunt u parkeren
aan uw rechterhand.

