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T +31 26 368 75 20

Ons kantoor is gevestigd in de 
Rijntoren, beter bekend als de (blauwe) 
WTC Rijntoren,  die samen met de 
(groene) Parktoren onderdeel uitmaakt 
van Station Arnhem Centraal.

Als u met de auto komt

Parkeren in P-Centraal
Adres parkeergarage:  Willemstunnel 1, 
6811 KZ Arnhem. Vanuit de parking  
neemt u  trappenhuis 1 of 3, lift of roltrap 
naar 1 (‘Kantorenplein’). Daarna volgt u  
de borden 'WTC'  naar de blauwe toren. 
U vindt ons op de 11e verdieping.

Komend over de A12 vanuit de richting
Den Haag/ Utrecht (=Den Bosch/
Eindhoven)
• Volg de A12 richting Arnhem.
• Verlaat de A12 via afslag 26 (Arnhem

Noord). Via de Apeldoornseweg 
komt u Arnhem binnen.

• Binnen de bebouwde kom gaat u
rechtdoor de weg af naar beneden,
richting Centrum, langs park 
Sonsbeek (aan uw rechterzijde).

• Volg de borden 'Centrumring+P-Station
–Nijmegen', richting de twee torens.

• Ga onder het spoor door en na 150m 
de tunnel in.

De ingang van parkeergarage P-Centraal 
bevindt zich rechts in de tunnel.

Komend over de A12 vanuit de 
richting Oberhausen/Doetinchem
• Volg de A12 richting Arnhem,
• Verlaat de A12 via afslag 26 

(Arnhem Noord).
• Vervolg de route via de Apeldoornseweg 

zoals hierboven beschreven.

Komend over de A50 vanuit de richting 
Apeldoorn/Zwolle
• Volg de A50 richting Arnhem.
• Verlaat de A50 via afslag 20 (Arnhem

Centrum).
• Volg de borden 'Arnhem-Centrum' en 

de route via de Apeldoornseweg zoals 
hierboven beschreven.

Komend over A325 vanuit de richting 
Nijmegen
• Volg de A325 langs Gelredome richting

Arnhem-centrum.
• Ga over de John Frostbrug en volg 

'Centrumring +P-Station', de weg 
rechtdoor.

• Ga na circa 2 km de tunnel in.
De ingang van parkeergarage P-Centraal 
bevindt zich rechts in de tunnel.

Met openbaar vervoer
De trein en de bus stoppen voor de deur. 
Ga vanaf het treinperron of busplatform 
eerst naar de stationshal. Neem vandaar 
de roltrap naar boven en ga vervolgens 
rechtsaf, naar uitgang 'Nieuwe Stations- 
straat'. Via deze uitgang bereikt u de 
blauwe toren. In de blauwe toren neemt  
u de lift naar de 11e verdieping.

Met de fiets
U kunt uw fiets bewaakt stallen in de 
fietsenstalling van Station Arnhem 
Centraal. Loop vanaf het station richting 
de bussen en neem ingang 'Kantoren-
plein/Parkeergarage'op het busplein. In 
de blauwe toren neemt u de lift naar de 11e 
verdieping.

V.O. Arnhem - Route

Wanneer u gebruik maakt 
van een navigatiesysteem, 
dan kunt u Willems tunnel 1 
aanhouden. U komt dan  
voor de ingang van Parkeer-
garage Centraal uit.
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