Onderwijscongres 2015
ROC A12, Reehorsterweg 80 - Ede

Openbaar Vervoer
Er zijn frequente en goede verbindingen naar station Ede-Wageningen. Kijk voor de juiste
reisgegevens op www.ns.nl of plan uw route op www.9292.nl.

Vanaf station Ede-Wageningen naar het ROC A12:


elk half uur kunt u buslijn 1 nemen en uitstappen bij de Zandlaan/ bushalte
Kenniscampus, Ede.

Naar station Ede-Wageningen:


elk half uur rijdt er een bus naar het station

Lopend vanaf het station (ongeveer 15 minuten):







vanaf het station neemt u de uitgang richting 'Bennekom' (zuidelijke uitgang);
u loopt richting cultureel centrum de Reehorst;
u passeert de Reehorst en neemt de eerste weg rechts (Reehorsterweg);
deze weg vervolgt u tot aan de kruising: Reehorsterweg–Oude Kerkweg;
schuin voor u, aan de rechterkant, ziet u ons gebouw.
de entree van het ROC A12 bevindt zich aan de Reehorsterweg 80

Tevens wordt gratis pendelvervoer ingezet van het station Ede-Wageningen naar het congres
en vice versa .

Route met de auto
Met de auto is het ROC A12 goed bereikbaar. Er is ook voldoende parkeergelegenheid
rondom het gebouw.
Vanaf de A12, komend uit de richting Utrecht of uit de richting Arnhem:







afslag Ede/Bennekom/Wageningen (afslag 24);
bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf;
direct vóór winkelcentrum De Stadspoort gaat u weer rechtsaf en aan het einde slaat u
linksaf;
op de rotonde gaat u rechtsaf de Frans Halslaan op; deze weg gaat over in de
Zandlaan;
na 750 meter slaat u linksaf en ziet u voor u direct ons gebouw liggen.
net voor het gebouw gaat u rechtsaf de Reehorsterweg op, meteen weer links is er
parkeergelegenheid aanwezig voor bezoekers van het ROC A12.

Vanaf de A30, komend uit de richting Barneveld:








op knooppunt Maanderbroek volgt u de A12 richting Arnhem;
vervolgens neemt u gelijk de afslag Ede/Wageningen/Bennekom (afslag 24);
bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf;
direct vóór winkelcentrum De Stadspoort gaat u weer rechtsaf en aan het eind slaat u
linksaf;
op de rotonde gaat u rechtsaf de Frans Halslaan op; deze weg gaat over in de
Zandlaan;
na 750 meter slaat u linksaf en ziet u voor u direct ons gebouw liggen.
net voor het gebouw gaat u rechtsaf de Reehorsterweg op, meteen weer links is er
parkeergelegenheid aanwezig voor bezoekers van het ROC A12.

Vanaf de rijksweg Otterlo/Apeldoorn of Arnhem:







bij verkeerslichten rechtdoor Ede in;
u bent nu op de Raadhuisstraat;
deze weg afrijden richting Bennekom;
na het spoorwegviaduct, bij de rotonde, slaat u rechtsaf, u bent nu op de Zandlaan;
na 750 meter slaat u rechtsaf en ziet u voor u direct ons gebouw liggen.
net voor het gebouw gaat u rechtsaf de Reehorsterweg op, meteen weer links is er
parkeergelegenheid aanwezig voor bezoekers van het ROC A12.

