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Met de trein: 
Het examencentrum ligt op loopafstand van treinstation Amersfoort Schothorst op bedrijventerrein De Hoef. Als u  

het station verlaat volgt u het fietspad. U bevindt zich nu op de Plotterweg. Examencentrum SVPB bevindt zich op 
nummer 1.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Met de auto: 
Vanuit Amsterdam  
Volg de A10 richting Utrecht, Ring, Amersfoort, s113, A10. Verander bij Knooppunt Watergraafsmeer van 
snelweg naar de A1 richting Amersfoort, Almere, Diemen, E231. Verlaat de A1 bij afrit 13 Amersfoort-

Noord richting De Hoef, De Brand, Kattenbroek, Zielhorst, Hooglanderveen en vervolg de route op de 
Rondweg Noord. U rijdt nu Amersfoort binnen. Deze weg gaat over in de Rondweg Oost. Verlaat de 
Rondweg Oost en sla rechtsaf de Plotterweg in (5e afslag naar rechts). Aan het eind van de weg vindt u aan de 
linkerkant de SVPB. U dient zich te melden bij de slagboom. De borden op het parkeerterrein verwijzen u naar de 
receptie (parkeren op de openbare weg kan leiden tot een parkeerbon).   
 

Vanuit Zwolle 

Op de A28 neemt u bij Knooppunt Hoevelaken de A1 (richting Amsterdam). Neem afrit 13 Amersfoort-

Noord/De Hoef. Ga linksaf het viaduct over en bij de verkeerslichten rechts de Rondweg Oost op. Daarna volgt 

u de route als beschreven bij 'Vanuit Amsterdam'.  

Vanuit Utrecht 

Op de A28 neemt u afrit 8, Amersfoort/Hoevelaken. Bij de verkeerslichten gaat u linksaf de Hogeweg op. 

Meteen na het viaduct neemt u de eerste weg rechtsaf richting bedrijventerrein De Hoef. U rijdt nu op de 

Outputweg. Bij het tweede stoplicht gaat u linksaf de Plotterweg op. Aan het eind van de weg vindt u aan de 

linkerkant de SVPB. U dient zich te melden bij de slagboom. De borden op het parkeerterrein verwijzen u naar de 

receptie (parkeren op de openbare weg kan leiden tot een parkeerbon).   

 

Vanuit Apeldoorn 

Op de A1 richting Amersfoort neemt u afrit 13, Amersfoort/De Hoef. U gaat links het viaduct over en bij de 

verkeerslichten rechts de Rondweg Oost op. Daarna volgt u de route als beschreven bij 

'Vanuit Amsterdam'.  

Navigatie: Wanneer u gebruik maakt van een navigatiesysteem, adviseren wij u om als adres Disketteweg 1 in te 

voeren. 
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