Routebeschrijving Regardz WTC Arnhem
Wanneer u gebruik maakt van een navigatiesysteem, dan kunt u Willemstunnel 1 aanhouden. U komt
dan voor de ingang van Parkeergarage Centraal uit
Vanuit de richting Arnhem/ Den Haag:
 Volg de A12 richting Arnhem
 Neem afrit 25 Oosterbeek
 Na 400 meter rechtsaf de Amsterdamseweg (N224) op richting Oosterbeek
 Na 8,2 kilometer rechtsaf het Willemsplein op
 Hou na 120 meter rechts aan
 In de tunnel vindt u de ingang van Parkeergarage Centraal
(Er zijn meerdere uitgangen, maar deze gaan niet allemaal naar het WTC. Gebruik trappenhuis 1 of
trappenhuis 3 om op het kantorenplein uit te komen. Neem vervolgens de lift naar +1 en u vindt
ons in de blauwe toren)
Vanuit de richting Apeldoorn/ Zwolle
 Volg de A50 richting Arnhem
 Neem afrit 20 Arnhem Centrum en volg de Apeldoornseweg
 Na 5,1 kilometer links aanhouden op Apeldoornseweg
 Na 0,5 kilometer bij stoplichten rechtsaf de Jans buitensingel op
 Linkerbaan aanhouden tot na 1e stoplichten, na 2e stoplichten in de tunnel rechts
aanhouden. Hier vindt u de ingang van Parkeergarage Centraal.
(Er zijn meerdere uitgangen, maar deze gaan niet allemaal naar het WTC. Gebruik trappenhuis 1 of
trappenhuis 3 om op het kantorenplein uit te komen. Neem vervolgens de lift naar +1 en u vindt
ons in de blauwe toren)
Vanuit de richting ’s Hertogenbosch/ Eindhoven
 Volg de A2 richting ’s Hertogenbosch
 Volg bij knooppunt de Hoght richting Helmond/ Nijmegen de A58
 Volg bij knooppunt de Ekkerswijer richting Nijmegen de A50
 Volg bij knooppunt Hintham de A50 richting Oss/ Arhem
 Volg bij knooppunt Valburg de A15 richting Arnhem/ Nijmegen
 Volg bij knooppunt Ressen de A325 richting Arnhem
 Na ongeveer 4 kilometer gaat u op het kruispunt rechtdoor, u komt dan over de John
Frostbrug Arnhem binnen.
 Na de brug neemt u op de rotonde de tweede afslag richting Arnhem Centrum
 Na de derde stoplichten houdt u de rechterbaan aan
 Wanneer u de tunnel inrijdt (Willemstunnel) ziet u de ingang naar Parkeergarage
Centraal.
(Er zijn meerdere uitgangen, maar deze gaan niet allemaal naar het WTC. Gebruik trappenhuis 1 of
trappenhuis 3 om op het kantorenplein uit te komen. Neem vervolgens de lift naar +1 en u vindt
ons in de blauwe toren)

Looproute vanaf het bus- en treinstation en fietsenstalling
Indien u gebruik maakt van het openbaar vervoer (bus of trein) of indien u met de fiets komt, dan
bereikt u Regardz WTC Arnhem vanaf Arnhem Centraal als volgt:
Vanaf het treinperron:
 Neem de trap of roltrap naar beneden richting de stationshal. (let op: neem niet de trap
omhoog richting uitgang Sonsbeek!)
 In de stationshal kunt u de lift of roltrap nemen naar de Nieuwe Stationsstraat
 Boven aangekomen, neemt u de uitgang naar buiten (Nieuwe Stationsstraat). Op dit plein
zijn we gevestigd in de blauwe WTC toren.
Vanaf het busstation:
 Loop richting de stationshal
 In de stationshal kunt u de lift of roltrap nemen naar de Nieuwe Stationsstraat
 Boven aangekomen, neemt u de uitgang naar buiten (Nieuwe Stationsstraat). Op dit plein
zijn we gevestigd in de blauwe WTC toren.
Met de fiets
 U kunt uw fiets stallen in de fietsenstalling van Arnhem Centraal.
 Ga vanuit de fietsenstalling richting de stationshal
 In de stationshal kunt u de lift of roltrap nemen naar de Nieuwe Stationsstraat
 Boven aangekomen, neemt u de uitgang naar buiten (Nieuwe Stationsstraat). Op dit plein
zijn we gevestigd in de blauwe WTC toren.
U kunt zich melden bij de receptie, waar wij u graag door verwijzen naar de juiste ruimte.

