
Travel routes to Studio Zingen Zien en Horen 
 

Address: Oude Eekmolenweg 71, 6706 AN Wageningen. 

By train 
From Utrecht Central Station. Take a train in the in the direction of Arnhem 

or Nijmegen. Your final stop is Ede-Wageningen, it takes 27 minutes.  

Ede-Wageningen station. Leave the station at the south side (Wageningen) 

and take bus no 88 to Wageningen bus station (timetable). Check out once 

arrived in Wageningen at this very bus station and walk into the direction of 

Albert Heijn until you have passed the shop. Turn left at the Churchillweg 

(north) and continue walking on the right side of this road until the first 

crossing: this is the Harnjesweg. Enter this road by turning to the right and 

pass the old grain mill to your right. You will see the old bakery in light colors 

right in front of you. Take the entrance into the former shop, situated on the 

corner of Harnjesweg/ Oude Eekmolenweg 71. 

From Arnhem station. Take the bus no 52 and check out at the Wageningen 

Bus station. See for further directions above. 

 

Met de auto: 

Vanuit richting Utrecht A12. Volg A12 richting Arnhem. Na ongeveer 38 km 

neem je afrit 24 naar Wageningen Ede. Ga linksaf de Dr W. Dreeslaan op 

(N781) en rijd 4,5 km door tot je de Campus vd Universiteit rechts ziet liggen. 

Hier heet het Mansholtlaan. Ga rechtdoor bij de ringweg met verkeerslichten 

en volg de bocht naar rechts dan kom je vanzelf op de Diedenweg. Rijd op alle 

rotondes rechtdoor tot aan de volgende stoplichten en ga rechtsaf de 

Ritzemabosweg op (N225). Ga bij het volgende stoplicht rechtsaf de 

Arboretumlaan in en direct scherp linksaf de Harnjesweg. Je ziet dan het 

lichtgeschilderde bakkerspand met studio links voor je liggen op de hoek van 

de Oude Eekmolenweg en de Harnjesweg. Vrij parkeren. 

Vanuit richting Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn (A50). Volg A50 richting 

Arnhem. Bij samenkomen A50 en A12, volg richting Eindhoven en Eindhoven 

Nijmegen. Neem na ongeveer 40 km afrit 19 Renkum Wageningen en ga aan 

het einde rechtsaf richting Wageningen (N225) gedurende 7,5 km. Neem in 

Wageningen de 2e stoplichten rechtsaf (Arboretumlaan) en draai direct scherp 

linksaf de Harnjesweg in. De studio ligt dan links voor je op de hoek van de 

Oude Eekmolenweg en de Harnjesweg. Vrij parkeren. 


