
Routebeschrijving  

Hospice Dôme 

 

 

 

 

 

 

Vanaf NS station Amersfoort (Centraal): 

 

Met de stadsbus: Nr. 08 richting Leusderkwartier (busstation is direct voor 

het NS-station). Uitstappen halte Juliana van Stolbergpark (zie verder de 

plattegrond).  

 

Te voet: Tijdsduur: ongeveer 10 minuten; de weg voor het NS station 

oversteken; naar links en  na ca. honderd meter rechtsaf de Johan van 

Oldebarneveltstraat in. Meteen weer linksaf de Berkenweg inlopen. De 

eerste weg rechts nemen (Paulus Buijslaan). Na enige tijd steekt u de 

Utrechtseweg over en loopt rechtdoor de Pieter Bothlaan in. Helemaal 

uitlopen tot de rotonde, linksaf en meteen weer het tegelpad linksaf naar 

beneden. Het pad loopt tussen het Gezondheidscentrum Vondelplein en 

Hospice Dôme door. 

 

Met de auto: 

Vanaf Utrecht:  A28 afslag 5 nemen (Maarn); linksaf richting Amersfoort 

(N227/Doornseweg). Deze weg gaat over in de Leusderweg. Weg 

vervolgen tot aan de rotonde. Zie “Verder” 

 

Vanaf Hilversum / Apeldoorn: Op de A1 afslag Utrecht (A28).  Afslag 5 

(Maarn). Rechts aanhouden. Aan einde van de weg bij T-splitsing rechtsaf 

richting Amersfoort, Leusderweg op. Weg vervolgen tot aan de rotonde. 

Zie “Verder” 

 

 



 

________________________________________Routebeschrijving (vervolg) 

 

Verder: Op de rotonde rechtdoor (is 2e rechts); 2e verkeerslicht links de Van 

Campenstraat inrijden. De tweede straat rechts (Graaf Janlaan) en 

daarna de eerste straat links, de Appelweg inrijden.  Aan het einde van de 

weg (ca. 100 meter) staat Hospice Dôme  

(nr. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeerbeleid rondom Hospice Dôme 

 

Rondom het Hospice is een parkeerverbod van kracht. Dit geldt van 

maandag t/m zaterdag tussen 09.00 – 20.30 uur. Buiten deze tijden kunt u 

vrij parkeren. 

Het hospice heeft een aantal eigen parkeerplaatsen beschikbaar. Drie 

hiervan zijn gereserveerd voor dienstdoende verpleegkundigen, artsen en 

hulpdiensten. De overige parkeerplaatsen worden aangeduid met 

bordjes; parkeren bezoekers Hospice Dôme. U kunt gebruik maken van 

deze parkeerplaatsen als u bij ons in het hospice bent.  

Wanneer al deze plaatsen bezet zijn kunt u uitwijken naar de van 

Campenstraat, de Kapelweg en de Vondellaan. Deze straten hebben 

geen parkeerverbod en liggen in de directe nabijheid van het hospice. 

Voelt u zich natuurlijk vrij om alvorens het parkeren van uw auto spullen uit 

te laden of bezoek te laten uitstappen voor de deur van het 

hospice.  

 

Hospice Dôme – Appelweg 49 – 3818 NN  Amersfoort – 033 

4601960 – info@hospicedome.nl – www.hospicedome.nl 


