
Tijdelijke werkruimte  
Rianne van de Ven Coaching & Consulting 
 
Vanaf maandag 2 november 2020 werk ik tijdelijk op een andere locatie wegens een 
verbouwing aan mijn praktijkruimte. 
 
Ik huur een spreekkamer bij Fabulous Workspots, in dit prachtige gebouw aan de Dr. 
Willemdreeslaan 1F, 6721 ND in Bennekom.  

 
 
 
Neem de hoofdingang van het hoofdgebouw en neem de trap naar de eerste verdieping. 
Bovenaan de trap aan de rechterkant vind je Fabulous Workspots achter de glazen deur. 
 
Ben je wat aan de vroege kant? Dan kun je op de eerste verdieping, voor de glazen deur 
in de gang wachten. Ik haal je daar op als ik zover ben en neem je dan mee naar mijn 
spreekkamer.  
 
Je kunt in de tussentijd gebruik maken van het toilet van Fabulous Workspots. Deze 
ruimtes heten Hertog respectievelijk Hertogin en bevinden zich aan de rechterzijde van de 
gang. Ook vind je daar de mogelijkheid om koffie of thee te pakken. 
 
We kunnen op deze locatie prima de anderhalve meter afstandsregel aanhouden. Ook 
bevindt zich bij de ingang van Fabulous Workspots de mogelijkheid je handen te 
desinfecteren. Ik vraag je daar gebruik van te maken.  



Route eigen vervoer:  
- Neem vanaf de A12 de afslag Ede en ga richting Bennekom/Wageningen op de N781.  
- Bij de tweede kruising met verkeerslichten bij Bennekom - je bent het pand van 

bovenstaande foto dan zojuist voorbijgereden - sla rechtsaf op de Kielekampsteeg. 
- Neem daar direct de eerste weg rechts en rijd ongeveer 200 m terug tot je bij de locatie 

aankomt.  
- Volg de borden voor de grote parkeerplaats.  
- Loop vervolgens naar het hoofdgebouw. 
 
Route openbaar vervoer: 
De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op ongeveer 10-15 minuten lopen van de locatie: 
Wageningen Campus/Atlas.  
 
- Vanaf intercity-station Ede-Wageningen kun je aan de noordzijde van het station 

Syntus lijn 84 of 88 nemen.  
- Als je bij de halte Wageningen Campus/Atlas uitstapt, ben je het pand vlak daarvoor al 

voorbij gereden (het ligt aan de rechterkant van de weg).  
- Loop dus over het fietspad terug in de richting waar je vandaan kwam.  
- Bij het kruispunt met verkeerslichten neem je de Kielekampsteeg naar links en daar 

meteen de eerste weg rechts.  
- Dan is het nog ongeveer 200 meter voor je bij de locatie bent. 
 
 
Plattegrond: 
 

  


