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Routebeschrijving Quintrix BV, Hesselink van Suchtelenweg 6, Wageningen 

 

 

Via de A50 

U neemt afslag 19, richting Wageningen. U rijdt nu op de N225. Volg N225 via Renkum naar 

Wageningen. In Wageningen neemt u bij de eerste rotonde - op de ‘Wageningse Berg’- de 3de afslag.  

U rijdt nu op de Generaal Foulkesweg. U volgt deze weg. Na het kruispunt (ANWB-bord) rijdt u 

ongeveer 200 meter rechtdoor en daarna slaat u linksaf: de Hesselink van Suchtelenweg. Na 

ongeveer 30 meter houdt u rechts aan en ziet u rechts voor u een groot wit gebouw met links 

parkeergelegenheid. Wij zijn gevestigd in het witte gebouw, hoofdingang direct links.    

 

Via de A12 

U neemt afslag 24, richting Wageningen. Binnen de gemeentegrens van Wageningen gaat u alsmaar 

rechtdoor N781 (stoplicht-rotonde-rotonde-stoplicht). Na het tweede stoplicht - u rijdt op de 

Diedenweg en links ziet u een Peugotgarage - gaat u bij het eerste echte kruispunt naar rechts. U 

rijdt nu op de Generaal Foulkesweg. U slaat na ongeveer 200 meter linksaf: de Hesselink van 

Suchtelenweg. Na ongeveer 30 meter houdt u rechts aan en ziet u rechts voor u een groot wit 

gebouw met links parkeergelegenheid. Wij zijn gevestigd in het witte gebouw, hoofdingang direct 

links.    

  

 

Via de A15 

U neemt afslag 35, richting Rhenen. U rijdt op de N223. Na de Rijnbrug bij Rhenen volgt u de borden 

richting Wageningen. Binnen de gemeentegrens van Wageningen gaat u alsmaar rechtdoor. Bij het 

vijfde stoplicht gaat u naar rechts; dit is de Diedenweg. Aan het eind van deze weg - bij het kruispunt 

met ANWB-bord - gaat u naar rechts. U rijdt nu op de Generaal Foulkesweg. U slaat na ongeveer 200 

meter linksaf: de Hesselink van Suchtelenweg. Na ongeveer 30 meter houdt u rechts aan en ziet u 

rechts voor u een groot wit gebouw met links parkeergelegenheid. Wij zijn gevestigd in het witte 

gebouw, hoofdingang direct links.    
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