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ROUTEBESCHRIJVING  

 
 

Mijn huis en kantoor bevinden zich in Wageningen-Hoog. 
 
 
Komende van de A15 
Neem de afslag Kesteren – Rhenen – Ochten.  
Volg Rhenen (N233). 
Volg vervolgens Wageningen (N225). 
Doorrijden door Wageningen heen tot je rechts een Peugeot-garage ziet.  
Bij die garage linksaf richting Bennekom (N781, de Diedenweg). 
Op 2 rotondes rechtdoor, daarna bij de verkeerslichten eerste weg rechts, richting Bennekom (Grintweg). 
Rijd door tot je in Bennekom bent. Op de rotonde rechtsaf, richting Heelsum. 
Direct na het bord “ Bennkom einde bebouwde kom” ga je rechtsaf de Dassenboslaan in. 
Je rijdt nu Wageningen–Hoog binnen. 
Eerste weg rechts (Dennenlaan). 
Eerste weg rechts (Oude Zoomweg). 
Nummer 16 is het 3e huis aan de rechterkant. 
 
Komende van de A12 
Neem de afslag Bennekom – Ede – Wageningen. 
Neem de N781 richting Bennekom, Wageningen. 
Na het tankstation bij de verkeerslichten linksaf richting Bennekom.  
Rijd door Bennekom, op de rotonde rechtdoor, richting Heelsum. 
Direct na het bord “Bennkom einde bebouwde kom” ga je rechtsaf de Dassenboslaan in. 
Je rijdt nu Wageningen–Hoog binnen. 
Eerste weg rechts (Dennenlaan). 
Eerste weg rechts (Oude Zoomweg). 
Nummer 16 is het 3e huis aan de rechterkant. 
 
Komende van de A50 
Neem de afslag Oosterbeek – Renkum – Wageningen. 
Volg de N225 richting Renkum. Volg deze weg voor ongeveer 7 kilometer tot u bij een kruispunt met 
verkeerslichten komt, waar u links een Peugeot-garage ziet. 
Op dit kruispunt gaat u rechtsaf richting Bennekom (N781, de Diedenweg). 
Op 2 rotondes rechtdoor, daarna bij de verkeerslichten eerste weg rechts, richting Bennekom (Grintweg). 
Rijd door tot je in Bennekom bent. Op de rotonde rechtsaf, richting Heelsum. 
Direct na het bord “Bennkom einde bebouwde kom” ga je rechtsaf de Dassenboslaan in. 
Je rijdt nu Wageningen–Hoog binnen. 
Eerste weg rechts (Dennenlaan). 
Eerste weg rechts (Oude Zoomweg). 
Nummer 16 is het 3e huis aan de rechterkant. 
 
Openbaar Vervoer 
Neem de trein naar het intercity station Ede-Wageningen. Verlaat het station aan de Noordzijde, daar 
bevinden zich de bushaltes. Neem lijn 86 richting Wageningen-Busstation. De dienstregeling vind je op 
www.syntus.nl of op www.9292.nl. Uitstappen in Bennekom, halte Bart van Elstplantsoen.  
Vervolgens loop je richting de rotonde. Steek hier over (rechtdoor). Je bent nu op de Heelsumseweg.  
Deze ongeveer 600m vervolgen. Bij het bordje “Bennekom einde bebouwde kom” kun je als voetganger 
rechts afslaan (afgesloten voor auto’s). Dit is de Oude Zoomweg. Nummer 16 is het 2e huis aan de 
linkerkant. 
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