
Route. 

Openbaar vervoer  
Lijn 5 of 51. Stap uit op halte Uilenstede. De trap af en naar rechts. Eerste straat links 
(Henegouwselaan). De eerste straat links is al Hoeksewaard.   De Hoeksewaard bestaat uit 3 
rijtjes huizen haaks op de Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek 
met de Henegouwselaan. (lopen 4 minuten) 
 
Bus 146, 147, 170. Stap uit op halte Kalfjeslaan. Ga, gezien van café Anno 1890 aan de 
overkant van de Amstelveensweg de Kalfjeslaan op. Buig mee naar rechts en neem de eerste 
straat links (Bos en Vaartlaan). Ga vervolgens rechts de Henegouwselaan op. De eerste straat 
links is al Hoeksewaard.   De Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen haaks op de 
Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek met de Henegouwselaan. 
(lopen 10 minuten) 
 
Snelweg. 
A9 vanuit richting Haarlem : Afslag Amstelveen Centrum. Gedwongen naar rechts. Enigszins 
links voorsorteren om rechtdoor te kunnen gaan. Bij 2 stoplichten op 20 meter van elkaar bij 
het tweede stoplicht rechtsaf (Laan Roozenburg). Vlak voor de bocht naar rechts linksaf slaan 
(Henegouwselaan). Na 2 verkeersdrempels parkeren op de Henegouwselaan.  De 
Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen achter elkaar haaks op de Henegouwselaan. Mijn 
praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek met de Henegouwselaan. 

A9 vanuit richting Utrecht :   AA fslag Ouderkerk a/d/Amstel.  fslag Ouderkerk a/d/Amstel.  Aan het einde van de Aan het einde van de 

afslag rafslag r echtsaf. Daarna echtsaf. Daarna tweede tweede links links (Oranjebaan) V(Oranjebaan) Volg bordolg bord   AmsterdamAmsterdam, dan ,  dan 

komt U opkomt U op   de Beneluxbaan.de Beneluxbaan.   Ga bij het tweede stoplicht na de afslag naar het 
winkelcentrum linksaf. (Rechtsaf is Kroonenburg).Ga bij de rotonde rechtsaf. Neem de bocht 
naar links, dan eerste rechts (Henegouwselaan). Na 2 verkeersdrempels parkeren op de 
Henegouwselaan.  De Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen achter elkaar haaks op de 
Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek met de Henegouwselaan. 
	  

A10 : Afslag Amsterdam Zuid (VU). Richting Amstelveen volgen. U komt vanzelf 
op de Amstelveensweg. De makkelijkste weg : na bord Amstelveen ongeveer 100 
meter verder rijden. Bij stoplicht linksaf (Laan Roozenburg). Vlak voor de bocht naar 
rechts linksaf slaan (Henegouwselaan). Na 2 verkeersdrempels parkeren op de 
Henegouwselaan.  De Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen achter elkaar haaks op de 
Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek met de Henegouwselaan. 
 
Lokaal  
Amsterdam 1 : Neem de Buitenveldertselaan en vervolgens de Beneluxbaan. ZodraU het bord 
Amstelveen bent gepasseerd na de bushalte rechtsaf slaan. Dit is al de Hoeksewaard. Tweede 
straat links (Henegouwselaan). Meteen parkeren. De Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen 
achter elkaar haaks op de Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek 
met de Henegouwselaan. 

Amsterdam 2 : Neem de Amstelveensweg. De makkelijkste weg : na bord 
Amstelveen ongeveer 100 meter verder rijden. Bij stoplicht linksaf (Laan 



Roozenburg). Vlak voor de bocht naar rechts linksaf slaan (Henegouwselaan). Na 2 
verkeersdrempels parkeren op de Henegouwselaan.  De Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes 
huizen achter elkaar haaks op de Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op 
de hoek met de Henegouwselaan. 
 
Amstelveen 1 : Neem de Beneluxbaan. Ga bij het tweede stoplicht na de afslag naar het 
winkelcentrum linksaf. (Rechtsaf is Kroonenburg).Ga bij de rotonde rechtsaf. Neem de bocht 
naar links, dan eerste rechts (Henegouwselaan). Na 2 verkeersdrempels parkeren op de 
Henegouwselaan.  De Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen achter elkaar haaks op de 
Henegouwselaan. Mijn praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek met de Henegouwselaan. 

Amstelveen 2 : Neem de Keizer Karelweg.   Bij 2 stoplichten op 20 meter van elkaar bij het 
tweede stoplicht rechtsaf (Laan Roozenburg). Vlak voor de bocht naar rechts linksaf slaan 
(Henegouwselaan). Na 2 verkeersdrempels parkeren op de Henegouwselaan.  De 
Hoeksewaard bestaat uit 3 rijtjes huizen achter elkaar haaks op de Henegouwselaan. Mijn 
praktijk zit in het middelste rijtje op de hoek met de Henegouwselaan. 
 

 
 
 
 

 
	  

 
 
 
 


