
Routebeschrijving Haagsteeg 4 en Yogacentrum Suniya 

Voor tomtom toets de Plataanlaan 1 in Wageningen in, dat is het adres van sportcentrum de 
Plataan, wat zich achter Haagsteeg 4 (yogacentrum Suniya) bevindt.  
 
Vanaf Rhenen 
Bij binnenkomst in Wageningen (na het passeren van de gemeenteborden) kom je bij een 
rotonde. Neem deze rotonde driekwart, en ga de Marijke weg op.  
Blijf de Marijke weg volgen langs de brandweerkazerne, de bocht naar rechts, en rijd door 
tot je aan het eind bij een rotonde komt. Midden op de rotonde staat een boot.  
Neem de rotonde driekwart, en rijd dan meteen de parallelweg op (achter het busstation 
langs). Volg de parallelweg. Aan je rechterhand rijd je voorbij het Marin.  
Meteen na het Marin aan je rechterhand is een parallelweg, de Plataanlaan.  Sla rechtsaf en 
neem deze weg. Het grote momumentale pand aan je linkerhand (met het grote grasveld 
ervoor) is Haagsteeg 4.  Je kunt achter het pand parkeren.  
  
Vanaf Renkum 
Bij binnenkomst in Wageningen (na de Wageningse berg) rijd je door het centrum heen. Je 
neemt een aantal stoplichten rechtdoor.  
Eerste stoplicht langs de Peugeot garage (aan je linkerhand),  
Tweede stoplicht rechtdoor (Arboretumlaan),  
Derde stoplicht rechtdoor (Churchillweg), langs busstation.  
Vierde stoplicht rechtdoor (Rooseveltweg).  
Blijf rechtdoor gaan via de Lawickse Allee en ga bij het vijfde stoplicht rechtsaf, richting Ede. 
Bij de rotonde (in het midden staat een boot) neem je de tweede afslag. Rijd dan meteen de 
parallelweg op (achter het busstation langs). Volg de parallelweg.  
Aan je rechterhand rijd je voorbij het Marin. Meteen na het Marin, aan je rechterhand, is 
een parallelweg, de Plataanlaan. Sla rechtsaf en neem deze weg. Het grote momumentale 
pand aan je linkerhand (met het grote grasveld ervoor) is Haagsteeg 4.  Je kunt achter het 
pand parkeren.  
 
Vanaf Ede 
Als je Wageningen binnenkomt via de Mansholtlaan (na het passeren van de 
gemeenteborden en aan je rechterhand de hockeyvelden) kom je bij stoplichten.  
Sla hier rechtsaf en volg de rondweg Wageningen, richting Rhenen. Je passeert nog 2 
stoplichten, en bij de derde stoplichten ga je linksaf (rechtdoor rijd je Agrobusinesspark op). 
Je blijf de borden richting Rhenen volgen. Rijd de eerste rotonde rechtdoor.  
De tweede rotonde neem je de vierde afslag (je gaat weer terug in de richting van Ede), 
maar gaat meteen na de rotonde de parallelweg op (achter het busstation langs).  
Volg de parallelweg. Aan je rechterhand rijd je voorbij het Marin. Meteen na het Marin, aan 
je rechterhand, is een parallelweg, de Plataanlaan. Neem deze weg. Het grote momumentale 
pand aan je linkerhand (met het grote grasveld ervoor) is Haagsteeg 4.  Je kunt achter het 
pand parkeren.  
 
  



Openbaar vervoer 
 
Vanaf station Ede-Wageningen neem bus 88, stap uit bij Halte Ooststeeg. Je loopt in de 
richting van de Oossteeg (steekt de grote rondweg van Wageningen over). Ga dan meteen 
rechtsaf naar Cafe onder de Linden de parallelweg op (loopt parallel aan de rondweg 
Wageningen en dat is de Haagsteeg). Loop over de Haagsteeg, langs het cafe in de richting 
van het centrum. Loop door tot je aan de linkerkant van je, een oud monumentaal pand ziet 
met daarvoor een groot grasveld, dat is Haagsteeg 4. Sla linksaf de Plataanlaan in, zo kom je 
bij de ingang van het pand. (Kom je voorbij het Marin, dan ben je te ver gelopen en ben je de 
Plataanlaan voorbij).  
 
Kom je van de andere kant, vanaf busstation Wageningen, neem dan bus 88 en stap uit bij 
halte Haagsteeg, bij de bakkerschool. Je loopt in de richting van het Marin (de bus achterna) 
over de parallelweg (de parallelweg is de Haagsteeg). Aan je rechterkant, voorbij het Marin 
en voorbij een woonhuis zie je de Plataanlaan. Deze ga je in en dan zie je meteen aan je 
linkerkant een oud monumentaal pand met een groot grasveld ervoor. Dat is Haagsteeg 4.  
 
Parkeergelegenheid/fietsen 
Parkeren kan achter het gebouw. Ook fietsen kun je daar kwijt.  
 


