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Route vanaf Utrecht: 
 
Neem de A28 richting Amersfoort. Neem afslag Amersfoort/Hoevelaken (afslag 8). Bij de 
verkeerslichten gaat u rechtsaf richting Hoevelaken de Energieweg op. Ga na ca. 200 meter 
rechtsaf en ga bij de verkeerslichten rechtdoor industrieterrein “De Wieken” op. Neem de 
vierde straat links, u bent dan al op De Stuwdam. Rij firma Besseling voorbij en ga voor 
magazijn/werkplaats de eerstvolgende inrit rechts, u vindt ons pand rechts op nr. 9. Voor 
kantoor/showroom neemt u de tweede inrit rechts en vindt u ons pand links op nr. 51. 
 
Route vanaf Amsterdam: 
 
Neem de A1 richting Amersfoort/Apeldoorn. Neem bij Amersfoort de A28 richting Utrecht en 
neem afslag Amersfoort/Hoevelaken (afslag 8). Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf richting 
Hoevelaken de Energieweg op. Ga na ca. 200 meter rechtsaf en ga bij de verkeerslichten 
rechtdoor industrieterrein “De Wieken” op. Neem de vierde straat links, u bent dan al op De 
Stuwdam. Rij firma Besseling voorbij en ga voor magazijn/werkplaats de eerstvolgende inrit 
rechts, u vindt ons pand rechts op nr. 9. Voor kantoor/showroom neemt u de tweede inrit 
rechts en vindt u ons pand links op nr. 51. 
 
  



 
 
Route vanaf Apeldoorn: 
 
Neem de A1 richting Amersfoort/Amsterdam. Neem de afslag Hoevelaken (afslag 14). Bij de 
verkeerslichten gaat u linksaf de Amersfoortsestraat op richting Amersfoort, onder het 
viaduct door, het spoor over bij de eerstvolgende verkeerslichten gaat U rechtsaf. Ga na ca. 
100 meter bij de stoplichten weer rechtsaf industrieterrein “De Wieken” op. Neem de vierde 
straat links, u bent dan al op De Stuwdam. Rij firma Besseling voorbij en ga voor 
magazijn/werkplaats de eerstvolgende inrit rechts, u vindt ons pand rechts op nr. 9. Voor 
kantoor/showroom neemt u de tweede inrit rechts en vindt u ons pand links op nr. 51. 
 
Route vanaf Zwolle: 
 
Neem de A28 richting Amersfoort/Utrecht. Na knooppunt Hoevelaken neemt u afslag 
Amersfoort/Hoevelaken (afslag 8). Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf richting Hoevelaken 
de Hogeweg op. Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor richting Hoevelaken de Energieweg 
op. Ga na ca.  200 meter rechtsaf en ga bij de verkeerslichten rechtdoor industrieterrein “De 
Wieken” op. Neem de vierde straat links, u bent dan al op De Stuwdam. Rij firma Besseling 
voorbij en ga voor magazijn/werkplaats de eerstvolgende inrit rechts, u vindt ons pand 
rechts op nr. 9. Voor kantoor/showroom neemt u de tweede inrit rechts en vindt u ons pand 
links op nr. 51. 


