Routebeschrijving NOORS OP MAAT / DE NOORSE BOEKWINKEL
Naar Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen
Telefoonnummer 06 52074611
Komende vanaf de A12, zowel vanaf richting Den Haag/Utrecht als Arnhem (zie kaart):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Neem afrit 24, Wageningen/Bennekom;
Ga op einde afrit linksaf, Dr. Willem Dreeslaan (N781) op;
Bij rotonde op de Mansholtlaan rechtdoor;
Kruising met stoplichten rechtsaf de Nijenoord Allee op, richting Rhenen/Centrum
Volg de rondweg, bij het derde stoplicht, linksaf Kortenoord Alllee op*) (richting Rhenen/Centrum);
Volgende kruising rechtdoor, bij rotonde ook rechtdoor;
Ga bij tweede rotonde rechtdoor;
Direct na de rotonde: neem afslag naar parallelweg: Binnenhaven 1 (zie detailkaart)\
Parkeren kan aan de voorkant van het kantoor

*) Let op! Navigatiesystemen geven meestal onjuiste route weer (rechtsaf ipv linksaf).

Komende vanaf de A50 / richting Oosterbeek (zie kaart):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

In Renkum , de richting Wageningen aanhouden (N225);
In Wageningen bij rotonde rechtdoor; bij kruising met stoplichten rechtdoor, Ritzema Bosweg;
Deze gaat over in de Stadsbrink en Lawickse Allee, Ga rechtdoor over kruisingen;
Bij kruising met stoplichten voorbij het centrum rechtsaf richting Ede/Bennekom (zie detail kaart)
Direct links, na de kruising, ligt het Binnenhaven kantoor (overkant rijbaan).
Rij door tot de rotonde en ga terug via de rotonde (rotonde volledig rond).
Direct na de rotonde: afslag naar parallelweg: Binnenhaven 1 (zie detailkaart)
Parkeren kan aan de voorkant van het kantoor

Komende vanaf de A15 / richting Rhenen (zie kaart):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

In Wageningen bij rotonde op Lawickse Allee rechtdoor en 2e rotonde ook rechtdoor;
Links, voor de volgende kruising ligt het Binnenhaven kantoor;
Ga op de kruising linksaf (richting Ede/Bennekom);
Rij door tot de rotonde en ga terug via de rotonde (rotonde volledig rond).
Direct na de rotonde: afslag naar parallelweg: Binnenhaven 1 (zie detailkaart)
Parkeren kan aan de voorkant van het kantoor

Openbaar vervoer:
Vanaf Utrecht Centraal Station: Neem Intercity richting Nijmegen,
Vanaf Arnhem Station: Neem Intercity richting Den Helder/ Utrecht
•
•
•
•

Stap uit bij halte station Ede-Wageningen;
Ga naar Busstation Ede-Wageningen aan de Zuidkant,
Neem bus 88 (Valleilijn) richting Wageningen, uitstappen halte Haagsteeg;
Twee minuten lopen naar Binnenhaven. Loop in de richting van de busroute (zuiden); steek over bij
rotonde, bij de volgende kruising is Binnenhavenkantoor op de hoek te zien;

