Routebeschrijving
Van Beek Ingenieurs B.V.
Utrechtsestraat 59
6811 LW Arnhem
T +31 (0) 26 312 70 00
Per openbaar vervoer
U verlaat station Arnhem Centraal aan de Centrum-zijde.
Steek het stationsplein over en ga rechtsaf, dit is de Utrechtsestraat.
Van Beek Ingenieurs bevindt zich na ongeveer 200 meter aan uw linkerzijde.
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Per auto: vanuit het noorden (Utrecht, Apeldoorn, Doetinchem)
Neem vanaf de A12 afslag “Arnhem-Noord” of vanaf de A50 afslag “Arnhem-Centrum”. Volg de weg richting
Arnhem langs het Sonsbeekpark. Rechtsaf Sonsbeekweg in. Onderaan Sonsbeekweg linksaf bij stoplichten.
Vervolgens bij het eerste stoplicht rechtdoor. Voor het tweede stoplicht sorteert u rechts voor. Bij het volgende
stoplicht voor de tunnel sorteert u rechts voor. Direct na het stoplicht voor de tunnel (u rijdt de tunnel NIET in)
gaat u rechts het parallelstraatje in. Bij het volgende stoplicht steekt u de busbanen over en slaat rechts af
(rode klinkerstraat; voor hotel Haarhuis langs). U rijdt dan langs het station (station ligt aan uw rechterzijde).
Blijf deze weg volgen en dan bevindt Van Beek zich na ongeveer 400 meter aan uw linkerzijde (vlak na flat).
Achter het pand is een parkeerplaats.

Per auto: vanuit het zuiden (Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch)
Op A325 richting ‘Arnhem’. Bij stadion Gelredome linksaf (Batavierenweg). Rechtsaf (Eldenseweg), over de
Mandela brug. Onderaan de brug volgt u de borden “station”.
Let op: de Bergstraat is afgesloten, dus navigatiesysteem kan u verkeerd sturen. U dient nu in plaats van
linksaf de ‘Oude Kraan’ in te rijden rechtdoor te rijden op de straat ‘Nieuwe Plein’. Deze straat buigt rechtsaf
en gaat over in ‘Willemsplein’. U maakt dan een draai naar links langs de bussen, en komt dan bij een stoplicht
uit. Daar moet u linksaf (deze straat heet nog steeds Willemsplein). Houd rechts aan. Bij het volgende stoplicht
voor de tunnel sorteert u rechts voor. Direct na het stoplicht voor de tunnel (u rijdt de tunnel NIET in) gaat u
rechts het parallelstraatje in. Bij het volgende stoplicht steekt u de busbanen over en slaat rechts af (rode
klinkerstraat; voor hotel Haarhuis langs). U rijdt dan langs het station (station ligt aan uw rechterzijde). Blijf
deze weg volgen en dan bevindt Van Beek zich na ongeveer 400 meter aan uw linkerzijde (vlak na flat). Achter
het pand is een parkeerplaats.

