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Bereikbaarheid De Lieve Vrouw 
 
 

Route en parkeren voor technici, productiemedewerkers en artiesten 
 
Navigatie  
De Lieve Vrouw ligt midden in het hartje van Amersfoort tegenover De Lieve Vrouwetoren, die van 
verre al te zien is. Een mooi oriëntatiepunt in een mooie stad. 
 
Maar: Voorkom boetes!  
Amersfoort kent flinke uitdagingen als je met bus of vrachtwagen de binnenstad in gaat. De meeste 
navigatiesystemen gaan de fout in met al het eenrichtingsverkeer in de stad, de Autoluwe binnenstad 
en het Kernwinkelgebied. 
 
Navigeer naar Stadhuisplein 7, Amersfoort. Schakel dan je navigatiesysteem uit!  
 
Volg de routebeschrijving op de volgende pagina van dit document.  
 

• Bekijk deze route op  https://youtu.be/2TY8OYKzaHs   

• Te weinig tijd?  Check de route-video-on-speed op https://youtu.be/c2uvURwLBXM  
 

De binnenstad van Amersfoort is autoluw. Meld je kenteken aan via techniek@lievevrouw.nl   
Liefst van te voren, maar uiterlijk binnen een kwartier na aankomst. 

 
Hoofdingang  
De Lieve Vrouw Lieve Vrouwestraat 13, 3811 BP Amersfoort  
 
Parkeergarage Stadhuisplein  
Stadhuisplein, 3811 HJ, Amersfoort.  
 
Laden/Lossen achterkant Theaterzaal  
Laad- en losdeur nabij Langegracht 8, Amersfoort. Zie de kaart punt C. Ga hier rechts, na 50 meter 
zitten onze deuren aan je rechterhand.  
 
!! Let bij het aanrijden met een vrachtwagen of grote auto op het volgende: (rode route op de kaart) 
Rijd langs het plein (punt B op de kaart). Links de Lieve Vrouwestraat uitrijden tot aan 
‘haarspeldbocht’, (dus niet meteen rechts na het plein de Zwanenhalssteeg insteken!). Vanaf deze 
haarspeldbocht achteruit tot laad- en losdeur. Vraag een technicus van het theater op de fietsers en 
voetgangers te letten. Techniek is bereikbaar via 06 - 18 12 29 34 of 06 - 39 27 02 08. 
 
Parkeren  

• Er is plaats voor één bestelbus/bakwagen (geen vrachtwagen), dit is geheel op eigen risico.  

• Er is daarnaast één parkeervergunning beschikbaar voor een andere auto. 

• Overige auto's of busjes kun je het best in parkeergarage Stadhuisplein parkeren. Door het steeds 
wijzigende parkeerbeleid van de gemeente Amersfoort betreft vrachtwagens, kun je het beste 
vooraf aan de technicus vragen wat de handigste oplossing is. 

 

https://youtu.be/2TY8OYKzaHs
https://youtu.be/c2uvURwLBXM
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Nog even de risico’s m.b.t. tot grote/zware vrachtwagens op een rij:  

• Ons laad/los-perron is geschikt voor bakwagens (BE) (max. 7,5 m), niet voor vrachtwagens.  

• De Langegracht is volgens de gemeente geschikt voor vrachtwagens met maximaal 10 ton asdruk 
(drie assen).  

• Aanrijroute voor zware vrachtwagens heeft de zelfde beperking (10 ton asdruk) als je via het 
stadhuis komt. 
 

Voorbeeld: Een citytrailer is al gauw 8 tot 9 meter, de wagen komt dan met de cabine voor de 
nooduitgang te staan. Verder wordt met laden en lossen de parkeergarage geblokkeerd. Om de 
overlast enigszins te beperken moet de vrachtwagen vaak meerdere malen heen en weer rijden, 
hierdoor ontstaat tijdverlies. Ons advies is om met een bakwagen te komen tot max. 7,5 meter. 
 

Route naar De Lieve Vrouw 
Vanaf Molenstraat, stadhuis (bij parkeergarage Stadhuisplein). 
 

 
 
 

De blauwe route is voor personenauto’s en busjes.  
De rode route geldt voor vrachtwagens. 
 


