
       

 

Ontmoeten en verbinden 

MIND is gehuisvest in het Huis voor de Gezondheid te Amersfoort, naast het Centraal Station.  

Dit ‘Huis’ is een open en gratis toegankelijke ontmoetingsplek voor mensen en organisaties. Deze 

ontmoetingsplek vinden we bij MIND belangrijk. Iedereen is dan ook altijd welkom in het Huis. 

 

Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

Het Huis voor de Gezondheid is met het openbaar vervoer zeer goed bereikbaar (ligt naast trein- en 

busstation). Het Huis is geopend van 8.30 tot 17.00 uur. De receptie is op werkdagen bemenst en 

ontvangt alle gasten. Parkeren kan in de parkeergarage Argonaut (2,60 per uur, meer info vind je hier) of 

op het P+R-terrein Barchman Wuytierslaan (2,50 per uur, kijk hier voor meer info).  

Voor fietsers is er een inpandige fietsstalling in het pand (ingang aan de spoorzijde) beschikbaar.  

     

     

Vergaderruimte nodig? 

Via MIND is het mogelijk om gratis gebruik te maken van de beschikbare vergaderruimtes. Daarnaast is 

er voor elke gelegenheid passende catering beschikbaar (tegen betaling, zie ook pagina 2 en verder). 

Goede koffie en een gezonde lunch staan in het Huis hoog in het vaandel. Voor de lunch en buffetten 

worden zoveel mogelijk verse en verantwoorde ingrediënten gebruikt. Het Huis is geheel rookvrij. Alle 

vergaderruimtes beschikken over gratis wifi, beamer met beamerscherm en een flipover. Vergaderen 

kan op werkdagen tot uiterlijk 21.00 uur. Reserveren van ruimtes kan via:  secretariaat@wijzijnmind.nl . 
 

 

Ruimte huren voor langere tijd 

Heb je interesse om de mogelijkheden van huisvesting voor jouw organisatie in het Huis voor de 

Gezondheid te onderzoeken? Neem dan contact op met Maartje de Puy: maartje.depuy@wijzijnmind.nl. 

 

 

Faciliteiten in Het Huis voor de Gezondheid 
Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort  // (033) 303 2910 

https://www.q-park.nl/nl/parkeren-bij-q-park/per-stad/amersfoort/p-r-barchman-wuytierslaan
https://www.prettigparkeren.nl/kaart/#!Amersfoort/
mailto:secretariaat@wijzijnmind.nl
mailto:maartje.depuy@wijzijnmind.nl


 

Routebeschrijving naar Huis voor de Gezondheid / MIND 

Adres: Stationsplein 121, 3818 LE Amersfoort  // (033) 303 2910 

 

 
Openbaar vervoer:  
MIND is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. Minimaal 3x per uur stopt er uit elke richting 
een trein in Amersfoort. Het kantoor ligt direct naast het centraal station. Loop vanuit de stationshal 
rechtsaf richting het pand ‘de Argonaut’. Je kunt ook een streekbus nemen vanaf Utrecht Centraal 
Station. Kijk voor meer informatie op www.9292ov.nl  
 
Met de auto:  
Route vanuit Utrecht/Zwolle/Apeldoorn 

➢ Via de A28 richting Amersfoort, afslag 5 richting Amersfoort Zuid/ Maarn/Isselt/ Dierenpark; 
➢ Einde afrit links richting Amersfoort; 
➢ Na het viaduct linksaf de N221 op richting Soest/Isselt; 
➢ Vervolgens verkeersborden P&R/Dierenpark/Isselt/Soest (N221) volgen; 
➢ P&R blijven volgen. Bij de stoplichten rechtsaf de Daam Fockemalaan op; 
➢ Aan het einde van de Daam Fockemalaan het bordje P&R blijven volgen, deze weg gaat over in de 

Barchman Wuytierslaan; 
➢ Vervolgens bord “Parkeren Argonaut” volgen (betaald parkeren, 2,60 per uur); 
➢ Mocht deze vol zijn dan is er nog een parkeerterrein van P+R op de Barchman Wuytierslaan op 5 

minuten loopafstand. (Te ver doorgereden? Dan is omkeren lastig. Je kunt dan het beste parkeren in 
de Agisgarage naast het Agisgebouw. Dat is op ongeveer 10 minuten loopafstand van ons kantoor.) 

 
Route vanuit Amsterdam 
➢ A1 richting Apeldoorn. Vervolgens afritnummer 12 richting Bunschoten/Spakenburg/Amersfoort 

(N199) nemen. Onderaan de afslag via de rotonde linksaf richting Amersfoort/Hoogland; 
➢ Verkeersborden P&R volgen. Bij Praxis rechtsaf (P&R/Dierenpark). Bij het tweede stoplicht linksaf 

(P&R/Dierenpark); 

➢ Volg de weg langs het Dierenpark. Ga na de spoorwegovergang bij het eerste stoplicht rechtdoor. 
Dit is de Barchman Wuytierslaan; 

➢ Vervolgens bord “Parkeren Argonaut” volgen. U kunt daar (betaald) parkeren. Mocht deze vol zijn 
dan is er nog een parkeerterrein van P+R op de Barchman Wuytierslaan op 5 minuten loopafstand; 
(Te ver doorgereden? Dan is omkeren lastig. Je kunt dan het beste parkeren in de Agisgarage naast 
het Agisgebouw. Dat is op ongeveer 10 minuten loopafstand van ons kantoor.) 
 
 

                                                              
   

 

MIND bevindt zich op de 5e etage in het Huis 

voor de Gezondheid, in het pand ‘De Argonaut’. 

 

Bij aankomst graag eerst aanmelden bij de 

receptie.  

http://www.9292ov.nl/


 

Cateringmogelijkheden Huis voor de Gezondheid 

Vergaderingen van partners of relaties van MIND kunnen, samen met eventuele catering, worden 

geboekt via het secretariaat van MIND (secretariaat@wijzijnmind.nl)  

Een indicatie van de mogelijkheden: 

 

 

mailto:secretariaat@wijzijnmind.nl


 

 

 

 

 Speciale wensen? Een offerte op maat is natuurlijk altijd mogelijk. 


