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Routebeschrijving 

 

Komende vanuit Utrecht 

 A12 richting Arnhem-Oberhausen 

 afslag Arnhem noord negeren en doorrijden richting Oberhausen 

 ter hoogte van het Velperbroek circuit afslag Arnhem nemen 

 onderaan afslag na het stoplicht op rotonde eerste afslag richting Arnhem 

 bij verkeerslichten rechtdoor, onder viaducten doorrijden 

 bij verkeerslichten rechts afslaan (richting industrieterrein het Broek) 

 weg (Westervoortsedijk) vervolgen en bij derde  verkeerslicht rechts afslaan.(Driepoortenweg) 

 de tweede weg rechts  is de Bruningweg. Einde van de weg bevind zich Vestaete ondernemen&ontmoeten. 

 

Komende vanuit Nijmegen via de N325 

 N325 vanuit Nijmegen ter hoogte van stadium Gelredome bij verkeerslichten rechtsaf 

 richting Oberhausen (N52) 

 na brug (over de Rijn) bij de verkeerslichten links afslaan 

 weg (Westervoortsedijk) vervolgen en bij derde verkeerslicht rechtsaf (Driepoortenweg) 

 de tweede weg rechts is de Bruningweg. Einde van de straat links bevind zich Vestaete ondernemen&ontmoeten. 

 

Komende vanuit Doetinchem via de A12 

 A12 richting Arnhem-Utrecht 

 ter hoogte van het Velperbroek circuit afslag Arnhem 

 onderaan afslag na het stoplicht op rotonde vierde afslag richting Arnhem 

 bij verkeerslichten rechtdoor 

 onder viaducten doorrijden en bij verkeerslichten rechts afslaan (richting industrieterrein het Broek) 

 weg (Westervoortsedijk) vervolgen en bij derde verkeerslicht rechts afslaan (Driepoortenweg) 

 de tweede weg rechts is de Bruningweg. Einde van de straat links bevind zich Vestaete ondernemen&ontmoeten. 
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Komende vanuit Rotterdam via de A15 

 A15 richting Arnhem Nijmegen (afslag Apeldoorn negeren) 

 aan het einde van de A15 richting Arnhem (A325) 

 bij de eerste verkeerslichten (ter hoogte van stadium Gelredome) richting Oberhausen (N52) 

 nadat u de brug over de Rijn bent overgestoken, bij de verkeerslichten links afslaan 

 weg (Westervoortsedijk) vervolgen en bij derde verkeerslicht rechtsaf (Driepoortenweg) 

 de tweede weg rechts is de Bruningweg. Einde van de straat links bevind zich Vestaete ondernemen&ontmoeten. 

 

Komende vanuit Apeldoorn 

 A50 richting Arnhem-Oberhausen (afslag Arnhem Noord negeren) 

 richting Oberhausen (A12) 

 volgende afslag voor het Velperbroekcircuit richting Arnhem 

 onderaan afslag na het stoplicht op rotonde eerste afslag richting Arnhem 

 bij verkeerslichten rechtdoor 

 onder viaducten doorrijden en bij verkeerslichten rechts afslaan (richting industrieterrein het Broek) 

 weg (Westervoortsedijk) vervolgen en bij derde verkeerslicht rechts afslaan (Driepoortenweg) 

 de tweede weg rechts is de Bruningweg. Einde van de straat bevind zich  Vestaete ondernemen&ontmoeten. 

 

Openbaar vervoer 

Neem vanaf het Centraal Station bus 43 van Connexxion (richting Apeldoorn). Deze bus vertrekt om 08:16 en 

vervolgens ieder half uur. Uitstappen bij halte Beyerinckweg. Voor de terugreis vertrekt halte Beyerinckweg om 

08:25 uur en vervolgens ieder half uur ook weer bus 43 van Connexxion (richting Arnhem) naar het Centraal Station. 

 

 


