
 

Route beschrijving: 

Heeft u navigatie apparatuur, voer dan het volgende adres in: Edeseweg 124, 6721 KE, Bennekom. 

Dit is het adres van Kasteel Hoekelum. Hier kunt u uw auto parkeren en dan het bos in lopen richting 

de open plek.  

 

Vanuit de richting Utrecht: 

Neem vanaf de Rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Oberhausen) de afslag Wageningen (afslag 

nr. 24). Ga na 300 meter linksaf op de Doctor Willem Dreeslaan (N781) en sla na 450 meter rechtsaf. 

Ga nu na 120 meter rechtsaf de Willy Brandtlaan op en vervolgens na 40 meter rechts de Frans 

Halsweg op. Houd na 400 meter rechts aan op de Frans Halslaan en ga rechtdoor de Zandlaan op (na 

300 meter). Neem na 700 meter de eerste afslag op de rotonde (de Edeseweg). Na 350 meter ziet u 

vanaf de Edeseweg het Kasteel Hoekelum aan uw linkerhand liggen. 

 

Vanuit de richting Arnhem: 

Neem vanaf de Rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem-Oberhausen) de afslag Wageningen (afslag 

nr. 24). Ga na 300 meter rechtsaf de Doctor Willem Dreeslaan (N781) en sla na 450 meter rechtsaf. 

Ga nu na 120 meter rechtsaf de Willy Brandtlaan op en vervolgens na 40 meter rechts de Frans 

Halsweg op. Houd na 400 meter rechts aan op de Frans Halslaan en ga rechtdoor de Zandlaan op (na 

300 meter). Neem na 700 meter de eerste afslag op de rotonde (de Edeseweg). Na 350 meter ziet u 

vanaf de Edeseweg het Kasteel Hoekelum aan uw linkerhand liggen. 

 

 

Verder vanaf de Edeseweg 

Rijd vanaf de Edeseweg tussen de 2 grote stenen palen door en volg het grindpad. Aan uw linkerhand 

ziet u dan een parkeerplaats waar u uw auto kunt parkeren. Wanneer u, gezien vanaf de 

parkeerplaats, linksaf het bos in loopt (langs het hek), neemt u het eerste bospad linksaf. U komt dan 

vanzelf bij het kampterrein.  

 

Openbaarvervoer: 

Neem de trein naar station Ede-Wageningen. Bus 52 vanaf het station richting Arnhem CS en dan 

bushalte Hoekelum, Bennekom uitstappen.  

Bus 1 vanaf het station richting Ede-W-Roetkampen-Veldhuizen en uitstappen bij bushalte 

Kennispark, Ede. 

Carpoolen? 

Zou u willen weten of uw kind kan carpoolen of dat u een andere deelnemer mee kan nemen die bij 

u in de buurt woont? Mailt u dan naar de hoofdleiding van het tentenkamp voor een actueel 

deelnemersoverzicht met woonplaatsen. 


