
Routebeschrijving InterTransfer 

 

Ons bezoekadres is: 

 

Ondernemerscentrum Vlamoven 

Vlamoven 34 

6826 TN Arnhem 

Telefoonnummer: 026 - 355 72 77 

 

Met de auto 
 
U kunt bij het Ondernemerscentrum Vlamoven gratis parkeren. 

 

Mochten er geen plekken meer vrij zijn, dan kunt in de buurt van het gebouw op een 

algemene parkeerplaats parkeren. Deze parkeerplaats is gelegen aan de Veldoven 11. 

Vanaf hier is het ± 2 minuten lopen naar het gebouw: 
https://www.google.nl/maps/place/Veldoven+11,+6826+TS+Arnhem/@51.9745939,5.9

51275,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c7a40d0014b817:0xfff785888978fd72!8m2

!3d51.9745906!4d5.9534637 

 

Van 12 juli t/m 25 augustus gelden er een aantal afsluitingen op de 

toegangswegen naar en rond Arnhem. Dit kan gevolgen hebben voor uw route 

naar ons kantoor. We adviseren u om vooraf uw route te controleren en 

rekening te houden met extra reistijd. Voor meer informatie :  

https://www.gelderland.nl/a325-n325.html 

 

A12 uit de richting van Oberhausen 

- Volg de A12 richting Arnhem/Utrecht; 

- Houd rechts aan bij Knooppunt Velperbroek, volg de borden A348 richting N325 

Arnhem 

- Neem op de rotonde van de N325 de vierde (4de) afslag richting Arnhem/Nijmegen 

- Bij de eerste (1ste) stoplichten slaat u rechtsaf naar 'Lange Water' 

- Sla bij de eerst volgende stoplichten linksaf naar 'Vlamoven' 

- InterTransfer vindt u aan de rechterzijde in het Ondernemerscentrum Vlamoven, op 

Vlamoven 34. 

 

A12 uit de richting van Utrecht 

- Volg de A12 richting Arnhem 

- Houd rechts aan bij Knooppunt Velperbroek, volg de borden A348 richting N325 

Arnhem/Zutphen/Velp/Westervoort 

- Neem op de rotonde van de N325 de eerste (1ste) afslag richting Arnhem/Nijmegen 

- Bij de eerste (1ste) stoplichten slaat u rechtsaf naar 'Lange Water’ 

- Sla bij de eerst volgende stoplichten linksaf naar 'Vlamoven' 

- InterTransfer vindt u aan de rechterzijde in het Ondernemerscentrum Vlamoven, op 

Vlamoven 34. 
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A325 uit de richting van Nijmegen 

- Volg de A325 richting Elst/Arnhem 

- Bij het Gelredome slaat u rechtsaf de N325 op, richting Huissen/Apeldoorn/Zutphen/ 

Oberhausen 

- Na 5,8 km slaat u linksaf naar 'Lange Water' (volg de borden naar IJsseloord I, te 

herkennen aan de autogarages en het McDonald’s restaurant); 

- Bij de eerste (1ste) stoplichten slaat u linksaf naar 'Vlamoven'; 

- InterTransfer vindt u aan de rechterzijde in het Ondernemerscentrum Vlamoven, op 

Vlamoven 34. 

 

 

 
Openbaar vervoer 
 

 

Vanaf station Arnhem Centraal 

 

Stadsbus 60 richting Tolkamer /  Stadsbus 62 richting Duiven 

Uitstaphalte Tunnel IJsseloord (busrit 10 minuten + 5 minuten lopen naar Vlamoven 34). 

Bij de halte steekt u de weg over (wel oppassen!) en loopt u naar rechts, richting 'Tunnel 

IJsseloord'. Loop onder het tunneltje door en volg het fiets-/voetpad. Aan het einde loopt 

u linksaf de straat 'Veldoven' in. Sla rechts de straat Vlamoven in. 

InterTransfer vindt u aan de rechterzijde in het Ondernemerscentrum Vlamoven, op 

Vlamoven 34. 

 

Bus 12 richting Presikhaaf 

Uitstaphalte IJsseloord (busrit 18 minuten + 4 minuten lopen naar Vlamoven 34). 

Bij de halte loopt u tussen het dijkje en het voetbalveld door. Aan het einde van het pad 

loopt u rechts de Vlamoven op.  

InterTransfer vindt u aan de rechterzijde in het Ondernemerscentrum Vlamoven, op 

Vlamoven 34. 


