
ROUTEBESCHRIJVING  
Euretco B.V. 
Koninginneweg 1 
3871 JZ Hoevelaken 
 
M.b.t. de route naar Hoevelaken graag uw aandacht voor het volgende. Komend vanaf de A1 
(Amsterdam of Zwolle) is de afrit Hoevelaken (14) permanent gesloten. Voor Hoevelaken kies de 
A28, afrit Amersfoort (8) of afrit Amersfoort Vathorst (8a).  
 
Met de auto:   
 

Vanuit Amsterdam: Via A1, richting Amersfoort daarna de A28 richting Utrecht, deze weg blijven volgen, 

vervolgens neemt u afrit 8 Amersfoort/Hoevelaken. Onderaan de afslag gaat u richting Hoevelaken, volg de 

borden tot de stoplichten. Bij de stoplichten rechtdoor, de eerste rotonde gaat u rechtsaf. De volgende 

rotonde rechtdoor. Na ongeveer 200 meter vindt u Euretco aan de rechterzijde. 

Vanuit Apeldoorn: Via A1, richting Amersfoort, deze weg blijven volgen tot afslag Hoevelaken (14). Aan 

het einde van deze afslag gaat u rechtsaf. De eerste rotonde gaat u rechtsaf. De volgende rotonde 

rechtdoor. Na ongeveer 200 meter vindt u Euretco aan de rechterzijde. 

Vanuit Zwolle: Via A28, richting Amersfoort. U neemt afrit 8 Amersfoort/Hoevelaken. Onderaan de afslag 

bij de stoplichten gaat u richting Hoevelaken, volg de borden tot de stoplichten. Bij de stoplichten rechtdoor, 

de eerste rotonde gaat u rechtsaf. De volgende rotonde rechtdoor. Na ongeveer 200 meter vindt u Euretco 

aan de rechterzijde 

Vanuit Utrecht: Via A28, richting Amersfoort, op het ‘knooppunt Hoevelaken’ richting Apeldoorn, dan 

afslag Hoevelaken (14). Aan het einde van deze afslag gaat u rechtsaf. De eerste rotonde gaat u rechtsaf. 

De volgende rotonde rechtdoor. Na ongeveer 200 meter vindt u Euretco aan de rechterzijde.  

Met het openbaar vervoer: Vanaf station Amersfoort Centraal neemt u buslijn 102 richting 

Hoevelaken en stapt u uit bij de halte Koninginneweg. Vanaf Amersfoort Centraal neemt u de trein 

richting Ede-Wageningen en stapt u uit bij station Hoevelaken. Euretco is aan de overzijde van de 

snelweg (tegenover station) gevestigd. U loopt links de voetgangersbrug over en onderaan het viaduct 

ligt links het pand van Euretco (grote reclamemast bij het pand). 

  

  


