ROUTEBESCHRIJVING
ZORGCENTRUM VREEDENHOFF

Openbaar vervoer
Vanaf NS-station Arnhem Centraal vertrekken op werkdagen zeer frequent
bussen richting de Esperantolaan. Vanaf het stationsplein neemt u buslijn 1
(richting Velp). De reistijd is ongeveer 15 minuten. U stapt uit bij de halte
‘Esperantolaan’ op de Velperweg (uw buschauffeur weet meestal wel welke halte
u moet hebben voor Vreedenhoff).
Vanaf NS-station Presikhaaf loopt u de Wichart van Pontlaan in. Aan het einde
gaat u rechtsaf (Oude Velperweg). Bij de verkeerslichten gaat u weer rechts
(Velperweg). Na ongeveer 100 loopt u rechts de Esperantolaan in.
Op zowel NS station Arnhem Centraal als Presikhaaf zijn OV-fietsen aanwezig.

Met eigen vervoer
Vanuit Apeldoorn (A50)
•

U neemt de afslag Arnhem Centrum (no. 20: Burgers Zoo,
Openluchtmuseum)

•

U houdt richting Arnhem aan. U rijdt nu op de Apeldoornseweg

•

Na het Total benzinestation, gelegen aan de linkerkant van de weg, slaat u
linksaf (Weg achter het bos)

•

U neemt de tweede weg rechts (Monnikensteeg)

•

Bij voorrangskruising (T-kruising) gaat u rechts (Rosendaalseweg)

•

Bij rotonde gaat u links (Huijgenslaan)

•

Aan het einde gaat u weer links (Velperweg).

•

Zo’n 100 meter na de verkeerslichten gaat u rechts (Esperantolaan)

•

U heeft uw bestemming bereikt

Vanuit Rotterdam/Utrecht (A12)
•

U neemt voorbij Knooppunt Waterberg de afslag Arnhem Noord (no. 26:
Burgers Zoo, Openluchtmuseum)

•

Bij verkeerslichten gaat u rechtsaf richting Arnhem
Apeldoornseweg.

•

Zie verder routebeschrijving vanuit Apeldoorn

U rijdt nu op de

Vanuit Nijmegen (A325)
•

U neemt de A325 (richting Arnhem)

•

In Arnhem aangekomen gaat u bij de verkeerslichten ter hoogte van het
Gelredome en het winkelcentrum Kronenburg rechtsaf de N325 op
(richting Apeldoorn, Zutphen)

•

Nadat u de Sacharovbrug bent overgegaan, gaat u bij de tweede
verkeerslichten links (Lange Water)

•

Deze gaat over in de Van Remagenlaan. U blijft rechtdoor gaan.

•

Wanneer u het spoor bent overgegaan, gaat u bij de verkeerslichten links
(Velperweg)

•

Na ongeveer 200 meter gaat u de eerste weg links (Esperantolaan)

•

U heeft uw bestemming bereikt

Vanuit ’s Hertogenbosch (vanaf A50)
•

U volgt de A50/E31 (richting Nijmegen, Arnhem)

•

U neemt de afslag A15 (richting Arnhem)

•

Vervolgens neemt u de A325 (richting Arnhem)

•

Zie verder routebeschrijving vanuit Nijmegen

Vanuit Zevenaar/Doetinchem (A12)
•

Neem afslag no. 27 (richting Arnhem, Nijmegen))

•

Volg de N325

•

Bij de verkeerslichten gaat u rechts (Lange Water)

•

Zie verder routebeschrijving vanuit Nijmegen

Vanuit Zutphen (A348)
•

U rijdt bij het Velperbroek-circuit de N325 op (richting Arnhem, Nijmegen)

•

Bij de verkeerslichten gaat u rechts (Lange Water)

•

Zie verder routebeschrijving vanuit Nijmegen
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