
ROUTEBESCHRIJVING 

De locatie bevindt zich in de tuin van Hotel De Bosrand (Bosrand 28 | 6718 ZN | EDE). 

Reizen op navigatie: 
De meeste navigatiesystemen sturen u naar Lunteren! U kunt het beste navigeren op postcode of, 
indien dit niet mogelijk is, navigeren naar de Apeldoornseweg te Ede en vervolgens richting de 
Bosrand te rijden volgens onderstaande routebeschrijvingen: 

Met de auto komende vanuit de richting Utrecht: 

- Vanaf de A12 vanuit Utrecht, neem afslag A30 richting Barneveld en neem afslag Ede-Noord   
(afslag 2) richting Ede, ga linksaf de rijksweg (N224) op richting Ede, ga na 4.1 km linksaf de 
Apeldoornseweg op (N304). Op de N304 bij de eerste rotonde rechts, rechts aanhouden de 
Bosrand op.  

- Na 300 meter ben je gearriveerd bij Hotel De Bosrand. Om bij ons kantoor te komen sla je voor de 
parkeerplaats rechtsaf de tuin in.  

- Het pad volgen (10 km per uur) tot aan de parkeerplaats voor het houten gebouw. Let op: hier is 
slechts beperkt parkeergelegenheid. In verband met beperkte parkeergelegenheid raden wij u aan 
te parkeren voor Hotel De Bosrand en vervolgens de tuin in te wandelen     (2 minuten).  

- De ingang van de ruimte bevindt zich aan de rechterzijde van het houten gebouw in de tuin. 

Met de auto komende vanuit de richting Arnhem: 
- Vanaf de A12, vanuit Arnhem, neem de afslag Ede Oost en draai de N224 rechts op. Volg deze tot de 

kruising, rechtsaf Apeldoorn N304. Op de N304 bij de eerste rotonde rechts, rechts aanhouden de 
Bosrand op. (verder zoals route vanaf Utrecht)  

Met de auto komende vanuit de richting Amersfoort: 
- Vanaf Amersfoort op de A30 neem afslag Ede-Noord (afslag 2) richting Ede, ga linksaf de rijksweg 

(N224) op richting Ede, ga na 4.1 km linksaf de Apeldoornseweg op (N304). Op de N304 bij de eerste 
rotonde rechts, rechts aanhouden de bosrand op. (verder zoals route vanaf Utrecht) 

Reizen met het openbaar vervoer: 
- Er zijn diverse mogelijkheden om met het openbaar vervoer naar ons toe te komen. Houdt hierbij 

rekening met een wandeling van tenminste 10-15 minuten (deels door bosrijk gebied).  
Raadpleeg www.9292.nl voor de actuele reisinformatie.  
Op station Ede-Wageningen kun je ook OV-fietsen huren. Of neem vanaf het station een taxi. 

ROUTEBE
SCHRIJVI

Klik op de foto voor een juiste routebeschrijving vanaf uw adres.

https://www.google.nl/maps/dir//Bosrand+28,+6718+ZN+Ede/@52.0514939,5.68235,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c7ad5efc0370fd:0x2e56c0794417d55b!2sBosrand+28,+6718+ZN+Ede!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7ad5efc0370fd:0x2e56c0794417d55b!2m2!1d5.68235!2d52.0514939
https://www.google.nl/maps/dir//Bosrand+28,+6718+ZN+Ede/@52.0514939,5.68235,17z/data=!4m13!1m4!3m3!1s0x47c7ad5efc0370fd:0x2e56c0794417d55b!2sBosrand+28,+6718+ZN+Ede!3b1!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7ad5efc0370fd:0x2e56c0794417d55b!2m2!1d5.68235!2d52.0514939
http://www.9292.nl
http://www.ov-fiets.nl/huurlocaties?locatie=wageningen&POST_AUTOCOMPLETE=/huu
http://www.apple.com/nl

