
 
 
Routebeschrijving (auto) Betje Wolfflaan 5, 3906 WP Veenendaal 
 
1a. 
Komend vanuit de richting Utrecht (A12): 
Neem afslag 23 naar Veenendaal-West / Renswoude. Ga rechtsaf richting Veenendaal bij de 
stoplichten aan het einde van de afrit. Je rijdt op de N233. 
 
1b. 
Komend vanuit de richting Ede / Arnhem (A12): 
Neem afslag 23 naar Veenendaal / Renswoude. Ga linksaf bij het einde van de afrit, sorteer 
op de rechter rijstrook die naar links gaat. Rij door onder de A12 door richting Veenendaal. Je 
rijdt op de N233. 
 
1a,b (vervolg) 
In beide gevallen rij je voorbij het Ibis hotel (aan je rechterhand). Neem de rechter rijbaan en 
volg borden Centrum / Rhenen bij de stoplichten. Je bent op Rondweg West. Rij verder 
rechtdoor langs de Shell en sportvelden (aan je rechterhand). Ga over het spoor. Sla rechtsaf 
bij het 2e stoplicht na de spoorweg (De Reede).   
 
2a.  
Komend vanuit de richting Amerongen / Elst (Utr) 
Je rijdt op de N225 door Elst. Bij de rotonde met het Chinese restaurant sla je linksaf (richting 
Veenendaal) de Veenendaalse straatweg (N416) op. Je rijdt door het bos over de Heuvelrug 
tot de T-splitsing. Sla linksaf de Cuneraweg / Rondweg-West op (N233). Je hebt Restaurant la 
Montagne aan je rechterhand. 
 
2b.  
Komend vanuit de richting Rotterdam / Gorinchem / Nijmegen / Elst (Gld) (A15)  
Neem afslag 35, volg borden Kesteren en Rhenen (N233), daarna Rhenen en Veenendaal. 
Rij over de rivier en blijf op de N233 richting Veenendaal en Utrecht. Rij rechtdoor bij de 1e 
rotonde (2e afslag richting Veenendaal en Utrecht). Bij de 2e rotonde neem je de 2e afslag 
richting Ede, Veenendaal-West, Utrecht en Elst (Cuneraweg). Blijf rechdoor rijden langs 
Restaurant la Montagne.   
 
2a,b (vervolg) 
In beide gevallen rij je nu op Rondweg-West. Je rijdt gemeente Veenedaal binnen. De 
bebouwde kom begint aan je rechterhand (bos aan je linkerhand). Bij de 1e stoplichten begint 
de bebouwing ook aan je linkerhand (Dijkstraat). Sla bij de 2e stoplichten linksaf (De Reede).   
 
1a,b & 2 a,b (vervolg). 
Rij door tot de rotonde. Neem de 2e afslag linksaf richting Sauna de Heuvelrug. Je rijdt nu op 
de Monding. Rij door tot de T-splitsing. Sla linksaf de Nijhofflaan op. Neem de 4e afslag links 
de Staringlaan op. De Staringlaan buigt op een gegeven moment naar links, blijf rechtdoor 
rijden (bij bordje: verboden eenden te voeren i.v.m. overlast van ratten). Dit is de Betje 
Wolfflaan. De Praktijk vind je aan je linkerhand op nummer 5. Parkeren kan voor de deur, 
langs de weg (voor de praktijk of om de hoek) of op de Staringlaan.  
Houd rekening met files op de snelwegen in de spits. 



 
 
Routebeschrijving (Openbaar Vervoer) Betje Wolfflaan 5, Veenendaal 
 
Met de trein vanuit Utrecht:  
Neem de stoptrein richting Rhenen. In de spits 4 treinen per uur, buiten de spits 2 treinen per 
uur. (Uiteraard kun je dezelfde trein (richting Utrecht) nemen vanuit Rhenen).  
 
Stap uit op Veenendaal West. Loop niet naar het winkelcentrum toe, maar de andere kant op. 
(Als je vanuit Utrecht komt sta je al aan de goede kant van het spoor). Je komt uit op de 
Dichterslaan. Sla rechtsaf de Dichterslaan op. Bij de T-splitsing sla je weer rechtsaf de 
Nijhofflaan op. Volg de bocht(en) van de Nijhofflaan tot de Staringlaan. Sla weer rechtsaf. De 
Staringlaan buigt op een gegeven moment naar links, blijf rechtdoor lopen. Je bent nu op de 
Betje Wolfflaan (bij bordje: verboden eenden te voeren i.v.m. overlast van ratten). De praktijk 
(rij met 3 witte 2-onder-een-kap huizen) vind je aan je linkerhand op nummer 5.    
 
Het lopen vanaf station Veenendaal West naar de praktijk duurt ca 10-15 minuten (900 m).  
 
 
 


