
ROUTEBESCHRIJVING NAAR BOUWFONDS INVESTMENT MANAGEMENT:  
 
Adres:  
De Beek 18  
3871 MS Hoevelaken  
Telefoon: 033-750 4750  
 
MET DE AUTO:  

 
Vanuit Amsterdam of Zwolle  
U neemt de A28 richting Utrecht. Op de A28 neemt u afslag 8 (Amersfoort). Onderaan de afslag slaat u rechtsaf, 
richting Hoevelaken. De volgende 3 stoplichten gaat u rechtdoor, richting Hoevelaken. U rijdt nu op de 
Energieweg. Aan het eind neemt u de stoplichten linksaf. Het volgende stoplicht gaat u rechtdoor. U neemt de 
eerste afslag op de rotonde, rechts de Koninginneweg op. Deze weg volgt u en bij de eerstvolgende rotonde gaat 
u rechtdoor. Bij de daaropvolgende rotonde neemt u de eerste afslag, rechts de Stoutenburgerlaan op. Direct na 
ca. 50 meter –vóór het viaduct over de snelweg- gaat u links De Beek op. U vindt ons kantoorpand na ca. 200 
meter aan uw rechterhand. U kunt zich aanmelden bij de slagboom, zodat u onder ons gebouw kunt parkeren.  
 
 
Vanuit Utrecht  
U neemt afslag 8 (Amersfoort). Onderaan de afslag slaat u rechtsaf, richting Hoevelaken. Het volgende stoplicht 
gaat u rechtdoor. U rijdt nu op de Energieweg. Aan het eind neemt u de stoplichten linksaf. Het volgende stoplicht 
gaat u rechtdoor. U neemt de eerste afslag op de rotonde, rechts de Koninginneweg op. Deze weg volgt u en bij 
de eerstvolgende rotonde gaat u rechtdoor. Bij de daaropvolgende rotonde neemt u de eerste afslag, rechts de 
Stoutenburgerlaan op. Direct na ca. 50 meter –vóór het viaduct over de snelweg- gaat u links De Beek op. U vindt 
ons kantoorpand na ca. 200 meter aan uw rechterhand. U kunt zich aanmelden bij de slagboom, zodat u onder 
ons gebouw kunt parkeren.  
 
Vanuit Apeldoorn  
Bij klaverblad Hoevelaken neemt u afslag Hoevelaken (afslag 14). Onderaan de afrit gaat u rechtsaf, de 
Westerdorpsstraat op. De stoplichten gaat u rechtdoor richting Hoevelaken. U neemt de eerste afslag op de 
rotonde, rechts de Koninginneweg op. Deze weg volgt u en bij de eerstvolgende rotonde gaat u rechtdoor. Bij de 
daaropvolgende rotonde neemt u de eerste afslag, rechts de Stoutenburgerlaan op. Direct na ca. 50 meter –vóór 
het viaduct over de snelweg- gaat u links De Beek op. U vindt ons kantoorpand na ca. 200 meter aan uw 
rechterhand. U kunt zich aanmelden bij de slagboom, zodat u onder ons gebouw kunt parkeren.  
 
MET HET OPENBAAR VERVOER:  

Na aankomst op het station Hoevelaken, neemt u de uitgang richting Hoevelaken. U gaat over de snelweg via de 
voetgangersbrug, neemt de trap naar beneden en vervolgt het pad (langs de parkeerplaats). Aan het einde van 
het pad steekt u de weg over en gaat verder op De Beek. Na ca. 200 meter aan uw rechterhand ziet u het pand 
van Bouwfonds Investment Management. Zie ook de plattegrond hieronder.. 
 

 


