
Routebeschrijving  

Routebeschrijving vanaf de A12, komend uit de richting 

Utrecht  

Neem afslag Wageningen/Ede/Bennekom (afrit 24). Sla bij de 

verkeerslichten linksaf naar de Dr. W. Dreeslaan (N781). Sla na 

2,3 kilometer linksaf naar de Kierkamperweg (N782). Neem bij 

de rotonde de tweede afslag naar de Heelsumseweg (N782). Sla 

na 570 meter linksaf aar de Selterskampweg. Na 340 meter sla 

rechtsaf naar de  Bornweg. De weg lijkt het bos in te gaan, blijf 

deze weg volgen tot u door de rode hekken rijdt van landgoed 

de Born.   

 

Voor parkeergelegenheid kunt na het poortje linksaf. De ingang 

van het gebouwdeel “Bornstaete’ is op de foto aangegeven met 

de rode pijl. 



Routebeschrijving vanaf de A12, komend uit de richting  

Arnhem  

Neem afslag Wageningen/Ede/Bennekom (afrit 24). Sla bij de 

verkeerslichten linksaf. Ga bij het stoplicht rechtdoor naar de 

Dr. W. Dreeslaan (N781).  En volg daarna de verdere  

beschrijving  vanaf de A12 komend uit de richting van Utrecht.  

 

Routebeschrijving vanaf A50, komend uit de richting Valburg 

Sla rechtsaf bij afslag 19 Oosterbeek. Sla na 440 meter rechtsaf 

naar de Rijksweg Oosterbeek (N225) . Sla na 1,3 kilometer  

linksaf naar de Utrechtseweg (N782). Na 1,1 kilometer sla 

rechtsaf naar de Bennekomseweg (N782).  Ga na 70  meter naar  

links op de Bennekomseweg. Na 1,3 kilometer neemt u de twee-

de afslag op de rotonde. Na 4,4 kilometer slaat u rechtsaf naar 

Selterskampweg waarna u na 340 meter opnieuw naar rechts 

gaat naar de Bornweg. De weg lijkt het bos in te gaan, blijf deze 

weg volgen tot u door de rode hekken rijdt van landgoed de 

Born.  Voor parkeergelegenheid kunt na het poortje linksaf. De 

ingang van het gebouwdeel “Bornstaete’ is op de foto aangege-

ven met de rode pijl. 

 

Openbaar vervoer 

Vanaf station Ede-Wageningen vertrekt vanaf de Noordzijde bus 

86 naar Bennekom. Stap uit bij bushalte Bosweg Bennekom. 

Vanaf daar is het  13 minuten lopen.  Ga in noordelijke richting 

op Bovenweg naar Midden -  Eng.  Sla rechtsaf naar Midden  -  

Eng. Sla linksaf naar Diedenweg en rechtsaf naar Heelsumseweg 

(N782). Sla linksaf naar Selterskampweg en vervolgens na 340 

meter rechtsaf naar de Bornweg. De weg lijkt het bos in te gaan, 

blijf deze weg volgen tot u door de rode hekken loopt van  

landgoed de Born.   


