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 Per auto

 Vanuit Arnhem (A50) 
• Snelweg A12/A50, richting Nijmegen.
• Bij knooppunt Grijsoord snelweg A50 richting Nijmegen/’s-Hertogenbosch.
• Afrit 19, N225 Renkum/Wageningen/Oosterbeek.
• Aan einde afrit rechtsaf, richting Wageningen.
• Na ± 8 kilometer vindt u ons pand aan uw rechterhand (Lawickse Allee).
• Dit is na de vijfde verkeerslichten in de gemeente Wageningen.
• U kunt uw auto parkeren voor de hoofdingang.

 Vanuit ’s-Hertogenbosch/Nijmegen (A50) 
• Snelweg A50 richting Arnhem/Apeldoorn.
• Afrit 19, N225 Renkum/Wageningen/Oosterbeek.
• Bij verkeerslichten aan einde afrit linksaf, richting Wageningen.
• Na ± 8 kilometer vindt u ons pand aan uw rechterhand (Lawickse Allee).
• Dit is na de vijfde verkeerslichten in de gemeente Wageningen.
• U kunt uw auto parkeren voor de hoofdingang.

 Vanuit Utrecht (A12) 
• Snelweg A12, richting Arnhem/Oberhausen.
• Afrit 24, Wageningen/Bennekom/Ede.
• Bij verkeerslichten aan einde afrit linksaf, richting Bennekom/Wageningen.
• In Wageningen bij de eerste verkeerslichten rechtsaf richting Centrum/Rhenen (Nijenoord Allee).
• Derde verkeerslichten linksaf richting Centrum/Rhenen (Kortenoord Allee).
• Na rotonde eerste verkeerslichten rechtsaf (Lawickse Allee).
• Ons pand vindt u na 150 meter aan uw rechterhand.
• U kunt uw auto parkeren voor de hoofdingang.

 Per openbaar vervoer

 Vanaf NS-station Ede/Wageningen
• Buslijn 86s (richting Arnhem). Uitstappen bij 

 halte ‘Haagsteeg’ op de Kortenoord Allee.
• U loopt (totaal ca. 5 min.) richting de rotonde

 en gaat rechtsaf de Marijkeweg op.
• Na ± 20 meter ziet u aan uw linkerhand de

 achterzijde van ons gebouw.
• U kunt hier gebruikmaken van de ingang voor

 bezoekers op de begane grond.

 Vanaf NS-station Arnhem
• Buslijn 86s (richting Ede). Uitstappen bij halte
 ‘Haagsteeg’ op de Kortenoord Allee (zie verder 
 routebeschrijving NS-station Ede/Wageningen.)

• Buslijn 50 (richting Wageningen) in Wageningen 
 uitstappen bij Busstation Wageningen.

• Dan buslijn 45 (Tiel) of 80 (Amersfoort) nemen.
 Uitstappen bij halte Menzis (Lawickse Allee).

• U loopt in 2 minuten naar de hoofdingang aan
 de Lawickse  Allee 130.

 Vanaf NS-station Rhenen
• Buslijn 50, 80, 45 naar Wageningen.
• In Wageningen uitstappen bij halte Menzis
 (Lawickse Allee). U loopt in 2 minuten naar de
 hoofdingang aan de Lawickse Allee 130.

Lawickse Allee 130
6709 DZ  Wageningen

T 088  222 40 40 
www.menzis.nl

Menzis
Lawickse Allee 130, Wageningen

Routebeschrijving


