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Routebeschrijving met openbaar vervoer

Ons kantoor bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het intercity-station
Ede-Wageningen. U verlaat het station via een trap
naar beneden en slaat onderaan rechtsaf richting
Centrum / Stationshal. U loopt vervolgens rechtdoor
de trap op naar boven, verlaat het station en houdt
links aan.

U bevindt zich dan al op de Stationsweg ca. 400
meter van uw plaats van bestemming. Blijf lopen aan de linkerkant van de
weg. Passeer de Keetmolen en steek de kruising na de kerk(links) rechtdoor
over. Uw bestemming bevindt zich ongeveer 150 meter verder aan uw
linkerhand op nummer 96 direct na de kruising met Laan 1933.

Routebeschrijving met de auto

a. Amsterdam via de A1 richting
Apeldoorn
Neem afslag 15 (Barneveld), de
A30 vervolgen. Neem de afslag (2)
Ede-Noord. Vervolgens richting
Ede / Arnhem over de N224. De
weg voor circa 4 kilometer
vervolgen.
Vervolgens, zie vervolg.

b. Apeldoorn via de A1 richting
Amsterdam
Neem afslag 19 (Hoenderloo), de
N304 richting Hoenderloo. Na

Hoenderloo N304 blijven volgen
richting Otterlo – Ede. Bij de
kruising met de N224 gaat u recht
door. Vervolgens, zie vervolg.

c. Arnhem via de A12 richting
Utrecht
Neem afslag 25 (Oosterbeek –
Wolfheze – Ede-Oost), aan het
einde van de afrit rechts de N224
richting Ede. De weg voor circa 8
kilometer vervolgen.
Vervolgens, zie vervolg.

d. ’s-Hertogenbosch via de N50 vanuit de richting Oss
De N50 gaat over in de A50. Bij knooppunt Grijsoord de A12 richting Utrecht.
Neem afslag 25 (Oosterbeek – Wolfheze – Ede-Oost), aan het
einde van de afrit rechts de N224 richting Ede.
De weg voor circa 8 kilometer vervolgen. Vervolgens, zie vervolg.

Vervolg:
Sla bij de tweede grote kruising rechtsaf vanuit (a) / rechtdoor vanuit (b)
linksaf vanuit (c/d) / de Raadhuisstraat in richting Bennekom en blijf deze
weg enige tijd volgen richting Station Ede- Wageningen. Deze weg verandert
na 500 meter in de Klinkerbergerweg. Sla bij de kruising met de Berkenlaan
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(bij verkeerslichten net voor de Shell pomp) af naar rechts en daarna bij
de eerste kruising rechtsaf de Stationsweg op. Het kantoor van Het
Letselhuis bevindt zich aan de linkerkant op nummer 96. U kunt bij ons op
het terrein parkeren.

e. Utrecht via de A12 richting
Arnhem
Neem afrit 24 Ede – Wageningen:
Richting Ede onder de Stadspoort
door en op eerste volgende grote
kruising (links en rechts) rechtsaf
(linksachter ligt Ziekenhuis De
Gelderse Vallei) Jan Th.
Tooroplaan in, deze weg gaat over
op de Emmalaan. Bij de
eerstvolgende kruising met
stoplichten, slaat u linksaf de
Klinkerbergerweg in. U gaat
onder het spoor door en slaat direct
na de Shell pomp aan uw
linkerzijde links af de Berkenlaan
in, daarna bij de eerste kruising
rechtsaf de Stationsweg op. Het

Letselhuis bevindt zich aan de
linkerkant op nummer 96. U kunt
bij ons op het terrein parkeren.

Het Letselhuis B.V.
Stationsweg 96
6711 PW Ede
T: 088-8100300
Info-desk@letselhuis.nl


