
  

 

Locatie Pharmatech Hoevelaken 

 

 

 

Routebeschrijving 

 

Snelweg A28 vanuit Utrecht: Knooppunt Hoevelaken, Apeldoorn aanhouden, afslag 
Hoevelaken, onderaan de afrit rechtsaf, bij stoplichten rechtdoor. Vanaf hier punt 1 
volgen. 

 

Snelweg A28 vanuit Zwolle: Afrit Amersfoort Vathorst (8a). Op de rotonde de 1e afslag 
nemen. Doorrijden tot aan de T-splitsing met stoplichten, hier linksaf. Op de rotonde 
rechtdoor. Bij de stoplichten linksaf. Onder de tunnel door de 2e stoplichten linksaf. Vanaf 
hier  punt 1 volgen. 

Let op: snelweg A28 vanuit Groningen. Hier ontbreekt op Klaverblad afslag Hoevelaken. 
Neem afslag Zwolle. 
 

Snelweg A1 vanuit Apeldoorn: Afslag Hoevelaken, onderaan de afrit bij stoplichten 
rechtsaf richting Hoevelaken. Binnen de bebouwde kom Hoevelaken punt 1 volgen. 

 

Snelweg A1 vanuit Amsterdam: Neem afslag 14 Utrecht, via de A28 afrit Amersfoort (8), 
onderaan de afrit bij stoplichten rechtsaf, borden Hoevelaken volgen. Binnen de 
bebouwde kom Hoevelaken punt 1 volgen. 
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Let op: Onze eigen beschrijving aanhouden en de navigatie negeren wanneer deze 
andere route aangeeft. 

1. 1e rotonde, 1e afslag rechts, u bevindt zich op de Koninginneweg. 
 

2. 2e rotonde rechtdoor. 
 

3. 3e rotonde rechtdoor. 
 

4. 4e rotonde, 3e afslag rechts Oosterdorpsestraat oprijden. 
 

5. 1e weg rechts is Hogebrinkerweg.  
 

6. Na ± 15 meter links de oprit inrijden. Pharmatech ligt links nr 3. 

 

 

 

 

Openbaar Vervoer 

Wanneer u met het Openbaar Vervoer komt, kunt u de route plannen via www.9292ov.nl. 

 

Op de website www.taxi033.nl kunt u online een taxi reserveren vanaf Centraal Station 
Amersfoort. 

 

Vanaf het station kunt u lijn 102 nemen en uitstappen bij halte Julianalaan. 
Vanaf het NS Station is het ongeveer 25 minuten lopen naar Pharmatech. 
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Laadpalen elektrische auto’s 

Op ons terrein is een laadpaal aanwezig 

 

Parkeren 

Ons parkeerterrein is op cursusdagen alleen bestemd voor cursisten, u kunt dan uw auto 
ook buiten parkeervakken plaatsen als er geen een meer over is. In de omliggende wijk 
zijn ook parkeervakken beschikbaar met enige loopafstand. 
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