Routebeschrijving BVOR
Adresgegevens:
Bronland 12-B
6708 WH Wageningen
tel. (0317) 42 67 55

Het Verenigingsbureau van de BVOR ligt op de vierde verdieping van het gebouw ‘Plus Ultra’ en is
bereikbaar via de hoofdingang. In de entreehal neemt u de lift direct links gelegen. U stapt dan recht
tegenover het kantoor van de BVOR uit.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
Vanaf station Ede/Wageningen Bus 88 richting Wageningen. Uitstappen bij halte
Droevendaalsesteeg/Campus. Bus 84 richting Wageningen. Uitstappen bij halte Campus/Forum.
Bereikbaarheid per auto
Vanuit de richting Rotterdam
• Op de A15 neemt u de afslag Kesteren/Rhenen (richting Rhenen);
• Na passage van de Rijnbrug in Rhenen volgt u de borden richting Wageningen;
• De N225 volgen tot in Wageningen;
• Bij de rotonde rechtdoor (Lawickse Allee);
• Volg de borden Wageningen Campus. Vervolg zie ‘op de Campus’.
Vanuit de richting Utrecht
• Op de A12 (Utrecht/Arnhem) neemt u de afslag Wageningen/Bennekom/Ede;
• Bij het verkeerslicht gaat u (linksaf) richting Wageningen;
• Bij de rotonde slaat u rechtsaf; de Wageningen Campus op. Vervolg zie ‘op de Campus’.
Vanuit de richting Arnhem
• Op de A12 (Utrecht/Arnhem) neemt u de afslag Wageningen/Bennekom/Ede;
• Bij het verkeerslicht gaat u (linksaf) richting Wageningen;
• Bij de rotonde slaat u rechtsaf; de Wageningen Campus op. Vervolg zie ‘op de Campus’.
Vanuit de richting ’s-Hertogenbosch
• Op de A50 neemt u de afslag Wageningen/Renkum/Oosterbeek;
• Bij de verkeerslichten linksaf richting Wageningen (N225); weg volgen tot in Wageningen;
• Ga bij de 1e verkeerslichten rechtsaf de Diedenweg in;
• Volg de borden Wageningen Campus. Vervolg zie ‘op de campus’.
Op de campus neemt u direct de 1e weg linksaf. U steekt de busbaan over en u slaat rechtsaf met de
bocht mee de Bronland op. Volg de weg en neem de 1e weg links (voor Campus Plaza langs). Direct
aan de linkerkant ligt de parkeerplaats van Plus Ultra. Wanneer u zich meldt bij de slagboom, zorgt
de receptie ervoor dat deze open gaat. Mocht u geen gehoor krijgen, dan kunt u de BVOR direct
bereiken via die intercom.

Zie volgende pagina voor plattegrond campus WUR

Plattegrond campusterrein WUR
(volg de zwarte stippellijn vanaf rotonde)
Vanaf A12 Utrecht/Arnhem
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Kantoor BVOR

Vanaf A50 Den Bosch

Deze weg is afgesloten i.v.m. bouwwerkzaamheden.
De te volgen route.

