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headoffice
Let op: bij uw bezoek aan een TenneTlocatie moet u zich legitimeren.

Please note that you will need to show
proof of identity when visiting a TenneT site.

Vanuit Utrecht (A12):
• Neem op de A12 richting Arnhem de afrit Oosterbeek/
Arnhem centrum/Wolfheze.
• Sla onderaan de afrit rechtsaf. U bevindt zich nu op
de N224 richting Arnhem.
• Volg de N224 tot afslag Oosterbeek, ga hier rechtsaf.
• Ga in Oosterbeek bij de stoplichten linksaf, richting
Arnhem centrum (Utrechtseweg).
• Rijd via de rotonde het terrein op. Ga op de T-splitsing
naar links, vervolg de weg rechtdoor en buig linksaf
richting het viaduct.
• Rijd onder het viaduct door en volg de borden naar
gebouw M01.
• U kunt parkeren op één van de bezoekersparkeer
plaatsen.

Coming from Utrecht (A12):
• On the A12 motorway in the direction of Arnhem,
take exit Oosterbeek/Arnhem centrum/Wolfheze.
• Turn right at the bottom of the exit ramp.
You are now on the N224 road towards Arnhem.
• Stay on the N224 until exit Oosterbeek,
where you need to turn right.
• In the village of Oosterbeek, turn left at the traffic lights,
in the direction of Arnhem city centre
(this road is called Utrechtseweg).
• Enter the business park via the roundabout.
Turn left at the T-junction. Continue on this road,
then turn left towards the overpass.
• Go under the overpass and follow the signs
to building M01.
• Please park your car in one of the visitor parking spaces.

Vanuit Nijmegen (A325):
• Sla op het eind van de A325 (Nijmeegseplein) bij de
stoplichten linksaf (Batavierenweg) en volg de borden
richting Oosterbeek.
• Neem op de Batavierenweg de eerste afslag naar
rechts (Eldenseweg), u rijdt nu over de Nelson
Mandelabrug.
• Houd op de brug rechts aan richting Oosterbeek
(Utrechtseweg).
• Volg de Utrechtseweg ca. 2 km.
• Rijd via de rotonde het terrein op. Ga op de T-splitsing
naar links, vervolg de weg rechtdoor en buig linksaf
richting het viaduct.
• Rijd onder het viaduct door en volg de borden naar
gebouw M01.
• U kunt parkeren op één van de bezoekersparkeerplaatsen.

Coming from Nijmegen (A325):
• At the end of the A325 motorway (on a square called
Nijmeegseplein), turn left at the traffic lights (onto Batavierenweg) and follow the signs towards Oosterbeek.
• On Batavierenweg, take the first right (onto Eldenseweg), after which you will cross Nelson Mandela bridge.
• On the bridge, keep right in the direction of Oosterbeek
(onto Utrechtseweg).
• Stay on Utrechtseweg for approx. 2 km.
• Enter the business park via the roundabout.
Turn left at the T-junction. Continue on this road,
then turn left towards the overpass.
• Go under the overpass and follow the signs
to building M01.
• Please park your car in one of the visitor parking spaces.
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Let op: bij uw bezoek aan een TenneTlocatie moet u zich legitimeren.

Please note that you will need to show
proof of identity when visiting a TenneT site.

Vanuit ’s-Hertogenbosch (A50):
• Neem op de A50 richting Arnhem de afrit Renkum/
Oosterbeek.
• Sla onderaan de afslag rechtsaf, de N225 op,
en volg de weg door Oosterbeek richting Arnhem.
Deze weg gaat over in de Utrechtseweg.
• Rijd via de rotonde het terrein op. Ga op de T-splitsing
naar links, vervolg de weg rechtdoor en buig linksaf
richting het viaduct.
• Rijd onder het viaduct door en volg de borden naar
gebouw M01.
• U kunt parkeren op één van de bezoekersparkeerplaatsen.

Coming from ’s-Hertogenbosch (A50):
• On the A50 motorway, take exit Renkum/Oosterbeek.
• At the bottom of this exit, turn right onto the N225 road
and stay on this road through the village of Oosterbeek
towards Arnhem. The N225 becomes Utrechtseweg.
• Enter the business park via the roundabout.
Turn left at the T-junction. Continue on this road,
then turn left towards the overpass.
• Go under the overpass and follow the signs
to building M01.
• Please park your car in one of the visitor parking spaces.

Vanuit Apeldoorn/Zwolle (A50):
• Neem op de A50 richting Arnhem de A12 richting
Utrecht.
• Neem op de A12 de afrit Ede/Oosterbeek/Arnhem.
• Sla onderaan de afrit linksaf richting Oosterbeek.
U bevindt zich nu op de N224 richting Arnhem.
• Volg de N224 tot afslag Oosterbeek, ga hier rechtsaf.
• Ga in Oosterbeek bij de stoplichten linksaf, richting
Arnhem centrum (Utrechtseweg).
• Rijd via de rotonde het terrein op. Ga op de T-splitsing
naar links, vervolg de weg rechtdoor en buig linksaf
richting het viaduct.
• Rijd onder het viaduct door en volg de borden naar
gebouw M01.
• U kunt parkeren op één van de bezoekersparkeerplaatsen.

Coming from Apeldoorn/Zwolle (A50):
• On the A50 motorway in the direction of Arnhem,
take the exit to the A12 motorway towards Utrecht.
• On the A12, take exit Ede/Oosterbeek/Arnhem.
• Turn left at the bottom of the exit ramp, in the direction
of Oosterbeek. You are now on the N224 road towards
Arnhem.
• Stay on the N224 until exit Oosterbeek,
where you need to turn right.
• In the village of Oosterbeek, turn left at the traffic lights,
in the direction of Arnhem city centre (this road is called
Utrechtseweg).
• Enter the business park via the roundabout.
Turn left at the T-junction. Continue on this road,
then turn left towards the overpass.
• Go under the overpass and follow the signs
to building M01.
• Please park your car in one of the visitor parking spaces.
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Let op: bij uw bezoek aan een TenneTlocatie moet u zich legitimeren.

Please note that you will need to show
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Vanuit Duitsland (A12):
• Neem op de A12 richting Utrecht de afslag Ede/
Oosterbeek/Arnhem.
• Sla onderaan de afrit linksaf richting Oosterbeek.
U bevindt zich nu op de N224 richting Arnhem.
• Volg de N224 tot afslag Oosterbeek, ga hier rechtsaf.
• Ga in Oosterbeek bij de stoplichten linksaf, richting
Arnhem centrum (Utrechtseweg).
• Rijd via de rotonde het terrein op. Ga op de T-splitsing
naar links, vervolg de weg rechtdoor en buig linksaf
richting het viaduct.
• Rijd onder het viaduct door en volg de borden naar
gebouw M01.
• U kunt parkeren op één van de bezoekersparkeerplaatsen.

Coming from Germany (A12):
• On the A12 motorway in the direction of Utrecht,
take exit Ede/Oosterbeek/Arnhem.
• Turn left at the bottom of the exit ramp, in the direction of Oosterbeek. You are now on the N224 road
towards Arnhem.
• Stay on the N224 until exit Oosterbeek, where you
need to turn right.
• In the village of Oosterbeek, turn left at the traffic
lights, in the direction of Arnhem city centre (this road
is called Utrechtseweg).
• Enter the business park via the roundabout.
Turn left at the T-junction. Continue on this road,
then turn left towards the overpass.
• Go under the overpass and follow the signs
to building M01.
• Please park your car in one of the visitor parking spaces.

Openbaar vervoer
Vanaf station Arnhem neemt u buslijn 1 richting
Oosterbeek, bushalte ‘Business Park Arnhem’. Op
het terrein volgt u de borden richting gebouw M01.
Voor vragen over het terrein kunt u terecht bij de portier
bij de hoofdingang.
Voor meer informatie: www.ov9292.nl of 0900-9292
(€ 0,50 per minuut).

Public Transport
From Arnhem’s main train station, take bus 1 towards
Oosterbeek and get off at the bus stop called ‘Business
Park Arnhem’. In the park, follow the signs towards
building M01. For questions about the premises of the
business park, please contact the porter at the park’s
main entrance.
For more information, go to www.ov9292.nl or call
0900-9292 (€ 0.50 per minute; only from within the
Netherlands).

