
Route naar Nysingh Arnhem

www.nysingh.nl

Routebeschrijving Arnhem

Velperweg 10
6824 BH ARNHEM

Met het openbaar vervoer
Aan de voorkant van het NS station neemt u stadsbus nummer 3 (richting Velp) of stadsbus nummer 7 (richting 
Geitenkamp), streekbus 27 of 74 (beide richting Doetinchem), of u stapt over op (of blijft zitten in) de trein richting 
Deventer/Zwolle en stapt uit bij de halte “Velperpoort”. U loopt dan ± 50 meter (onder het spoorwegviaduct) door naar 
ons kantoor dat zich aan de rechterkant bevindt.

Uit de richting Apeldoorn 
U rijdt richting Arnhem via de A50 en neemt afslag 20 Arnhem-Centrum. Kort daarna volgen enkele verkeerslichten 
waar u rechtdoor blijft rijden. U rijdt dan via de Apeldoornseweg Arnhem binnen. Direct na het 2e kruispunt met 
verkeerslichten neemt u de eerste weg linksaf (Dalweg). Deze weg volgt u; op de grote kruising met de Hommelseweg 
blijft u rechtdoor rijden (Thomas à Kempislaan). Bij de volgende rotonde gaat u opnieuw rechtdoor (Huijgenslaan). Aan 
het eind van de Huijgenslaan gaat u bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich dan op de Velperweg. Na circa 900 meter 
vindt u ons kantoor aan de linkerzijde, juist vóór het spoorwegviaduct. 

Uit de richting Utrecht
U rijdt richting Arnhem via de A12 en neemt afslag 26 Arnhem-Noord. Bij het einde van de afrit gaat u rechtsaf, 
richting Arnhem. Dit is de Apeldoornseweg. Direct na het 2e kruispunt met verkeerslichten neemt u de eerste weg 
linksaf (Dalweg). Deze weg volgt u; op de grote kruising met de Hommelseweg blijft u rechtdoor rijden (Thomas à 
Kempislaan). Bij de volgende rotonde gaat u opnieuw rechtdoor (Huijgenslaan). Aan het eind van de Huijgenslaan 
gaat u bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich dan op de Velperweg. Na circa 900 meter vindt u ons kantoor aan de 
linkerzijde, juist vóór het spoorwegviaduct. 

Uit de richting Zutphen/Zevenaar
U rijdt via het Velperbroekcircuit richting Utrecht, via de A12 en neemt afslag 26, Arnhem-Noord. Aan het einde van deze 
afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf, richting Arnhem. Dit is de Apeldoornseweg. Direct na het 2e kruispunt met 
verkeerslichten neemt u de eerste weg linksaf (Dalweg). Deze weg volgt u; op de grote kruising met de Hommelseweg 
blijft u rechtdoor rijden (Thomas à Kempislaan). Bij de volgende rotonde gaat u opnieuw rechtdoor (Huijgenslaan). Aan 
het eind van de Huijgenslaan gaat u bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich dan op de Velperweg. Na circa 900 meter 
vindt u ons kantoor aan de linkerzijde, juist vóór het spoorwegviaduct. 

Uit de richting Nijmegen
U rijdt via de A325 richting Arnhem en volgt de borden Centrum. Direct na de John Frostbrug volgt u de borden 
Apeldoorn. U gaat dus bij de rotonde rechtdoor. Na de rotonde slaat u ter hoogte van het derde verkeerslicht rechtsaf. 
Deze weg (Steenstraat) volgt u tot voorbij het spoorwegviaduct. Na ± 50 meter vindt u ons kantoor aan de rechterkant.


