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route vanaf de A12
Neem vanaf de A12 afrit 24 Wageningen.
Volg de Dr. W. Dreeslaan/N781 richting
Wageningen. Ga na 3 km rechtdoor op de rotonde
bij de Wageningen Universiteit. Sla na 750 meter
rechtsaf naar de Nijenoord Allee. Sla vervolgens
bij het 3e verkeerslicht linksaf naar de Kortenoord
Allee. Op de rotonde met het gebouw Medisch
Centrum Kortenoord rijdt u rechtdoor.
Rijd na ca. 150 meter rechts het terrein op.

beschrijving
openbaar vervoer
Vanaf station Ede-Wageningen neemt u lijn 84 of
88 (Syntusbus) naar Wageningen. Deze bussen
vertrekken elk kwartier. U stapt uit bij de halte
‘Haagsteeg’. Van daaruit loopt u ca. 300 meter
terug op de Binnenhaven. Het pand bevindt zich
aan de linkerkant.

route vanaf de A15
Neem vanaf de A15 de afslag 35 Ochten naar de
N233, richting Ochten/Kesteren/Rhenen en volg de
borden Kesteren/Rhenen. Neem na 4,5 km de afslag
richting N225/Rhenen/Wageningen 6/Ouwehand
Zoo, vervolg de route op de Zwarteweg en sla na 170
meter rechtsaf naar de Grebbeweg/N225. Neem na
5 km de 3e afslag op de rotonde naar de Lawickse
Allee/N225. Neem op de volgende rotonde de 3e
afslag naar de Marijkeweg en op de rotonde daarna
de 3e afslag naar de Kortenoord Allee. U rijdt langs
het terrein van Eurofins Agro. U kunt hier niet afslaan,
rijd daarom rechtdoor. Op de rotonde met het
gebouw Medisch Centrum Kortenoord neemt u de 3e
afslag. Rijd na ca. 150 rechts het terrein op.

route vanaf de A50
Neem afslag 19 Renkum naar de N225 richting
Renkum/Wageningen. Sla na 450 meter linksaf naar
de Rijksweg/N225. Sla na 7,7 km rechtsaf naar de
Kortenoord Allee. Ga rechtdoor over de 1e rotonde,
u rijdt langs het terrein van Eurofins Agro. U kunt
hier niet afslaan, rijd daarom rechtdoor. Neem op
de 2e rotonde de 3e afslag. Rijd na ca. 150 meter
rechts het terrein op.
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