
Routebeschrijving kantoor Exilo

• Vanaf Utrecht (via de A12)

• Vanaf Arnhem (via de A12)

• Vanaf Barneveld (via de A30)

• Met het OV

Adres hoofdingang 

(voor reizen via het OV)

Exilo

Boylestraat 40A2

6718 XM Ede

Adres 

Navigatiesysteem:

Exilo (parkeergarage)

Bankstraat 

6718 XP Ede



Vanuit richting Arnhem (A12)

• Neem op de A12 bij Ede de Afrit naar de A30 (Amersfoort/Barneveld/Ede-Noord)

• Neem op de A30 bij Ede afrit 1 (Industrieterrein Ede)

• Sla onderaan de afrit rechtsaf

• Ga bij de verkeerslichten rechtdoor (en hou daarna links aan)

• Neem op de rotonde de 3e afrit (3/4 rond)

• Sla de 4e weg (Bankstraat) rechtsaf

• Rij ongeveer 300 meter door (tot circa 100 meter voor het einde van de weg) en sla dan linksaf de 

parkeergarage in (zie foto hieronder, hieronder te herkennen aan de wit omcirkelde bordjes)



Vanuit richting Utrecht (A12)

• Neem op de A12 bij Ede de Afrit naar de A30 (Barneveld/Ede-Noord)

• Neem op de A30 bij Ede afrit 1 (Industrieterrein Ede)

• Sla onderaan de afrit rechtsaf (en hou daarna links aan)

• Neem op de rotonde de 3e afrit (3/4 rond)

• Sla de 4e weg (Bankstraat) rechtsaf

• Rij ongeveer 300 meter door (tot circa 100 meter voor het einde van de weg) en sla dan linksaf de 

parkeergarage in (zie foto hieronder, hieronder te herkennen aan de wit omcirkelde bordjes)



Vanuit richting Barneveld (A30)

• Neem op de A30 bij Ede afrit 1 (Industrieterrein Ede)

• Sla onderaan de afrit rechtsaf (en hou daarna links aan)

• Neem op de rotonde de 3e afrit (3/4 rond)

• Sla de 4e weg (Bankstraat) rechtsaf

• Rij ongeveer 300 meter door (tot circa 100 meter voor het einde van de weg) en sla dan linksaf de 

parkeergarage in (zie foto hieronder, hieronder te herkennen aan de wit omcirkelde bordjes)



Met het OV

• Vanaf treinstation Ede-Wageningen:

• Neem de bus Keolis RRReis 85

• Stap uit op bushalte Schutterweg

• Vanaf treinstation Veenendaal-De Klomp

• Neem de bus Keolis RRReis 83

• Stap uit op bushalte Schutterweg

Vervolgens is het 7 min lopen:

• Volg de Franklinstraat (richting de A12)

• Sla aan het einde linksaf de Boylestraat op

• Na circa 100 meter is Exilo aan de linkerkant


