Rijroute naar de Johannes de Doper / Verrijzenis des Herenkerk in
Wageningen plus de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheden
1 Vanaf A12:
Gerdesstraat
 richting Wageningen {Dr. W. Dreeslaan / Mansholtlaan (N 781)}
 na de rotonde bij het stoplicht rechts (Nijenoordallee)
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 bij de eerste kruising links (Gerdesstraat)
 even doorrijden naar de parkeerplaatsen
Irene Brigadeplein
 Wageningen via Bovenweg en Grintweg
 Mansholtlaan (N 781) oversteken (Nijenoordallee)
 bij stoplichten links (Churchillweg)
 voorbij de kruising met de Vergersweg/Geertjesweg en de school linksaf (Beatrixlaan)
 Beatrixlaan vervolgen, na de Harnjesweg heet deze Aboretumlaan en bij de stoplichten
de N 225 oversteken op de T-splitsing rechtsaf (Generaal Foulkesweg)
 Voorbij de aula van Wageningen UR (gebouw 362) rechts het Irene Brigadeplein op.
Gevangen Toren
 richting Wageningen {Dr. W. Dreeslaan / Mansholtlaan (N 781)}
 na de rotonde bij het stoplicht rechts (Nijenoordallee)
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 bij de eerste kruising rechts (Plantsoen)

na de Rabobank rechts parkeerplaats Gevangen toren op
Gedempte Gracht
 richting Wageningen {Dr. W. Dreeslaan / Mansholtlaan (N 781)}
 na de rotonde bij het stoplicht rechts (Nijenoordallee)
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 eerste weg rechts (Plantsoen)
 na het eerste gebouw meteen links parkeerplaats Gedempte gracht op.
Beunigplein (naast Action)
 richting Wageningen {Dr. W. Dreeslaan / Mansholtlaan (N 781)}
 na de rotonde bij het stoplicht rechts (Nijenoordallee)
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 eerste weg rechts (Plantsoen)
 na de Action links, parkeerplaats Beuningplein op rijden
Olympiaplein (achter Albert Heijn)
 richting Wageningen {Dr. W. Dreeslaan / Mansholtlaan (N 781)}
 na de rotonde bij het stoplicht rechts (Nijenoordallee)





bij stoplichten links (Churchillweg)
voorbij de kruising met op de hoeken Winners sport en Scheer & Foppen de eerste weg
rechts (Spelstraat)
links aanhouden en voorbij de Olympia sporthal rechts de parkeerplaats Olympiaplein
op rijden.

2 vanuit Bennekom
Gerdesstraat
 richting Wageningen via Bovenweg en Grintweg
 Mansholtlaan (N 781) oversteken Nijenoordallee
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 bij de eerste kruising links (Gerdesstraat)
 even doorrijden naar de parkeerplaatsen








Irene Brigadeplein
richting Wageningen via Bovenweg en Grintweg
Mansholtlaan (N 781) oversteken Nijenoordallee
bij stoplichten links (Churchillweg)
voorbij de kruising met de Vergersweg/Geertjesweg en de school linksaf (Beatrixlaan)
Beatrixlaan vervolgen, na de Harnjesweg heet deze Aboretumlaan en bij de stoplichten
de N 225 oversteken op de T-splitsing rechtsaf (Generaal Foulkesweg)
Voorbij de aula van Wageningen UR (gebouw 362) rechts het Irene Brigadeplein op
rijden.

Gevangen Toren
 richting Wageningen via Bovenweg en Grintweg
 Mansholtlaan (N 781) oversteken Nijenoordallee
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 bij de eerste kruising rechts (Plantsoen)

na de Rabobank rechts parkeerplaats Gevangen toren op
Gedempte Gracht
 richting Wageningen via Bovenweg en Grintweg
 Mansholtlaan (N 781) oversteken Nijenoordallee
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 eerste weg rechts (Plantsoen)
 na het eerste gebouw meteen links parkeerplaats Gedempte gracht op.
Beunigplein (naast Action)
 richting Wageningen via Bovenweg en Grintweg
 Mansholtlaan (N 781) oversteken Nijenoordallee
 bij de tweede stoplichten links (Rooseveltweg)
 bij de stoplichten de N 225 oversteken (Stationstraat)
 eerste weg rechts (Plantsoen)



na de Action links, parkeerplaats Beuningplein op rijden

Olympiaplein (achter Albert Heijn)
 richting Wageningen via Bovenweg en Grintweg
 Mansholtlaan (N 781) oversteken Nijenoordallee
 bij stoplichten links (Churchillweg)
 voorbij de kruising met op de hoeken Winners sport en Scheer & Foppen de eerste weg
rechts (Spelstraat)
 links aanhouden en voorbij de Olympia sporthal rechts de parkeerplaats Olympiaplein
op rijden.

3 Uit de richting Utrecht (N 225)
Gerdesstraat
 richting Wageningen via N225 Utrechtseweg/Lawickse Allee
 bij de stoplichten rechts Costerweg
 op de eerste kruising links de brug Straelenstoren over (Walstraat)
 links aanhouden (Plantsoen)
 na de Rabobank de Stationstraat oversteken (Gerdesstraat)
 even doorrijden naar de parkeerplaatsen
Gevangen Toren
 richting Wageningen via N225 Utrechtseweg/Lawickse Allee
 bij de stoplichten rechts Costerweg
 op de eerste kruising links, de brug Straelenstoren over (Walstraat)
 links aanhouden (Plantsoen)
 na schouwburg Junushof en de brug over de gracht, links parkeerplaats Gevangen toren
op
Gedempte Gracht
 richting Wageningen via N225 Utrechtseweg/Lawickse Allee
 bij de stoplichten rechts Costerweg
 op de eerste kruising links de brug Straelenstoren over (Walstraat)
 links aanhouden (Plantsoen)
 voorbij de Action en tegenover de Rabobank rechts naar parkeerplaats Gedempte
Gracht
Beunigplein (naast Action)

richting Wageningen via N225 Utrechtseweg/Lawickse Allee

bij de stoplichten rechts Costerweg

op de eerste kruising links de brug Straelenstoren over (Walstraat)

links aanhouden (Plantsoen)
 tegenover Junushof en voor de Action rechts, parkeerplaats naar Beuningplein
Olympiaplein (achter Albert Heijn)

richting Wageningen via N225 Utrechtseweg/Lawickse Allee

bij de derde stoplichten links Churchillweg
 tweede weg links (Spelstraat)



links aanhouden en voorbij de Olympia sporthal rechts de parkeerplaats Olympiaplein
op rijden.

Irene Brigadeplein

richting Wageningen via N225 Utrechtseweg/Lawickse Allee

bij de stoplichten rechts Costerweg

bij de vierde stoplichten rechts (Aboretumlaan)

op de T-splitsing rechtsaf (Generaal Foulkesweg)

Voorbij de aula van Wageningen UR (gebouw 362) rechts het Irene Brigadeplein op
rijden.

4 Uit de richting Arnhem (N 225)
Irene Brigadeplein
 richting Wageningen (N 225) bij rotonde op de Wageningse berg eerste afslag (Generaal
Foulkesweg)
 voorbij de aula van Wageningen UR (gebouw 362) rechts het Irene Brigadeplein op.
Gerdesstraat
 richting Wageningen { (N 225) Ritzemabosweg / Stadsbrink}
 vierde stoplichten voorbij Lidl links (Stationstraat)
 bij de eerste kruising links (Gerdesstraat)
 even doorrijden naar de parkeerplaatsen
Gevangen Toren
 richting Wageningen { (N 225) Ritzemabosweg}
 vierde stoplichten voorbij Lidl links (Stationstraat)
 bij de eerste kruising rechts (Plantsoen)

na de Rabobank rechts parkeerplaats Gevangen toren op
Gedempte Gracht
 richting Wageningen { (N 225) Ritzemabosweg}
 vierde stoplichten voorbij Lidl links (Stationstraat)
 eerste weg rechts (Plantsoen)
 na het eerste gebouw meteen links parkeerplaats Gedempte gracht op.
Beunigplein (naast Action)
 richting Wageningen { (N 225) Ritzemabosweg}
 vierde stoplichten voorbij Lidl links (Stationstraat)
 eerste weg rechts (Plantsoen)
 na de Action links, parkeerplaats Beuningplein op.
Olympiaplein (achter Albert Heijn)

richting Wageningen via {(N 225) Ritzemabosweg}

bij de derde stoplichten rechts Churchillweg
 tweede weg links (Spelstraat)
 links aanhouden en voorbij de Olympia sporthal rechts de parkeerplaats Olympiaplein
op rijden

Olympiaplein
 Verlaat het Olympiaplein rechts richting Albert Heijn
 Ga ongeveer rechtdoor
 Steek over bij de stoplichten
 Aan het einde van de T-splitsing rechts
 Loopafstand ± 500 m.
Beuningplein
 Verlaat het plein in zuidelijke richting via de HEMA
 Loop rechtdoor via de Hoogstraat en de Bergstraat naar de kerk
 Loopafstand ± 400 m.
Gevangen Toren
 Loop in de oostelijke richting en steek de Stationsstraat over bij de parkeerplaats
neem na het laatste woonhuis het pad naar rechts, in zuidelijke richting tussen het
woonhuis (links) en de kerk(rechts) door, naar de ingang van de kerk.
 Loopafstand ± 250 m.

Gedempte gracht
 Loop in de oostelijke richting en steek de Stationsstraat over bij de parkeerplaats
neem na het laatste woonhuis het pad naar rechts, in zuidelijke richting tussen het
woonhuis (links) en de kerk(rechts) door, naar de ingang van de kerk.
 Loopafstand ± 250 m.

Gerdesstraat
 Neem het pad, in zuidelijke richting tussen het woonhuis (links) en de
kerk(rechts) door, naar de ingang van de kerk
 Loopafstand ± 200 m.

Irene brigadeplein (achter de aula)
 Loop terug richting aula en ‘Hotel de Wereld’
 Rechtsaf tot de kerk aan je rechterhand.
 Loopafstand ± 150 meter
Opmerking:
is niet erg groot en andere parkeerplaatsen zijn van hieruit niet echt
gemakkelijk bereikbaar
meest geschikt voor auto’s uit de richting Arnhem.
N.B.

Op zondag is het op alle parkeerplaatsen vrij parkeren.

