BEREIKBAARHEID
De Overgangspraktijk Women´s Life is gevestigd op Papekoplaan 18 in Ede.
Per eigen vervoer
1: Vanuit Wageningen / Ede-Zuid
U komt Ede binnen onder de Stadspoort door.
U passeert enkele verkeerslichten en rijdt onder de spoortunnel door.
Bij de eerstvolgende verkeerslichten gaat u rechtsaf, u rijdt nu op de Veenderweg.
Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor, bij de tweede rotonde rechtsaf de Proosdijerveldweg op.
Voor Albert Heijn gaat u linksaf. U neemt dan de eerste weg rechts.
Zodra u de achterkant van AH aan uw rechterhand gepasseerd bent, gaat u linksaf de Kolkakkerweg in.
De eerste straat rechts is de Papekoplaan.
2: Vanuit Bennekom
U verlaat Bennekom over de Edeseweg onder het A12 viaduct door.
U blijft deze weg volgen en rijdt via de Albertstunnel onder het spoor door.
U bent op de Klinkenbergerweg en rijdt door tot de verkeerslichten tegenover de Klinkenbergerflat en gaat
linksaf de Ericalaan in. U kruist de Stationsweg en rijdt de Beukenlaan in. U rijdt over het spoor en sorteert
direct links voor.
Zodra u links afslaat, gaat u direct!!!!!! rechtsaf de Kolkakkerweg in.
De vierde straat aan uw linker hand is de Papekoplaan.
3: Vanuit Otterlo / Harskamp / Wekerom
Vanaf de N304 rijdt u over de kruising Ede aan de noordkant binnen.
U rijdt op de Raadhuisstraat, blijf de weg vervolgen, deze gaat over in de Klinkenbergerweg.
Tegenover de Klinkenbergerflat en gaat rechtsaf de Ericalaan in. U kruist de Stationsweg en rijdt de Beukenlaan
in. U rijdt over het spoor en sorteert direct links voor.
Zodra u links afslaat, gaat u direct!!!!!!rechtsaf de Kolkakkerweg in.
De vierde straat aan uw linker hand is de Papekoplaan.
4:Vanuit Veenendaal
Vanaf de Buurtlaan Oost in Veenendaal richting Ede passeert u het viaduct over de A12.
U komt langs het Pakhuis. Na de bocht na het pakhuis neemt u de eerste weg links. Deze weg uitrijden, einde
weg rechtsaf de N 224 op.
Verder zie 5.
5: Vanuit Ede-Noord / Kernhem / Barneveld / Lunteren / Ederveen / de Klomp
Vanaf de N224 of over de N224 rijdt u zodra dat aangegeven wordt rechts Ede binnen op de Proosdijerveldweg.
Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtdoor.
Ook bij de rotonde tegenover de kerk gaat u rechtdoor.
Voor Albert Heijn gaat u linksaf. U neemt dan de eerste weg rechts.
Zodra u de achterkant van AH aan uw rechterhand gepasseerd bent, gaat u linksaf de Kolkakkerweg in.
De eerste straat rechts is de Papekoplaan.
B: Per openbaar vervoer
Vanuit alle richtingen neemt u eerst de bus naar het station Ede-Wageningen.
Bij het NS station stapt u over op buslijn 3 richting Veldhuizen
Door de week gaat deze bus 10 minuten over het hele uur en 10 minuten over het halve uur.
U stapt uit na ongeveer 15 minuten bij de bushalte ‘Ganzeweide’, dit is tegenover
De Ericahorst (ouderendienstencentrum).
Vanaf hier is het ongeveer 5 minuten lopen.
U loopt iets terug en gaat rechtsaf de Ganzeweide in
U loopt langs de Goede Herder Kerk aan uw linker hand.
U loopt door en vervolgt uw weg rechtdoor via de Wulplaan.
De Wulplaan loopt u uit en aan het einde tegenover Doe Het Zelf-zaak ‘Elbert Jansen’ gaat u rechtsaf de
Kolkakkerweg in.
De eerste straat aan uw linker hand is de Papekoplaan.

