
 

ROUTEBESCHRIJVING 
 
 

Met de auto: 
(Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar bij  
dit kantoorgebouw) 
 
Vanuit de richting  Apeldoorn: 

 Via A50 richting Arnhem, vervolgens afslag 20 , 
Arnhem Centrum  

 bij de verkeerslichten rechtsaf (Apeldoornseweg) 

 2
e
 stoplicht linksaf (Weg achter het Bos) 

 (Zie verder ‘Vervolgens’) 
 
Vanuit de richting Utrecht: 

 Via A12 richting Arnhem, vervolgens afslag 26, 
Arnhem Noord 

 bij het einde van de afrit rechtsaf richting 
Arnhem (N784, Apeldoornseweg) 

 1
e
 stoplicht linksaf (Weg achter het Bos) 

  (Zie verder ‘Vervolgens’) 
 
Vanuit de richting Doetinchem/Zevenaar:  

 Via het Velperbroekcircuit A12 richting Utrecht  

  Vervolgens afslag 26, Arnhem-Noord  

 bij het einde van de afrit bij de stoplichten linksaf 
richting Arnhem (N784, Apeldoornseweg) 

 1
e
 stoplicht linksaf (Weg achter het Bos) 

  (Zie verder ‘Vervolgens’) 
 
Vervolgens: 

 1
e
 kruispunt rechtsaf (Monnikensteeg) (weg 

loopt naar beneden) 

  onderaan gaat u rechtsaf (Rozendaalseweg)  

 Deze straat volgen met de bocht mee naar links  
(Raapopseweg) 

 bij de stoplichten (kruising Velperweg met rechts 
tegenover u een hoog kantoorgebouw van 
AKZO NOBEL) recht oversteken.  

 Dit is de Tivolilaan. Houd links aan: negeer de 
slagboom aan de rechterzijde. Na ca. 100 meter 
linksaf de parkeerplaats (met slagboom) 
opdraaien. Development Factory is gevestigd in 
kantoorgebouw De Enk. U kunt zich melden bij 
de receptie. 

 
Vanuit de richting Nijmegen: 

 neem de A325 richting Arnhem 

 in Arnhem, rechtsaf richting Oberhausen 
(Pleyroute, Stadion Gelredome aan de 
linkerkant) 

 2e stoplicht links (garage aan de linkerkant) 

 alsmaar rechtdoor (diverse stoplichten), spoor 
over (Intratuin aan de rechterkant)  

 bij kruispunt linksaf (makelaar links op de hoek), 
de Velperweg op 

 na ca. 1,5 km (aan de linkerkant een hoog 
kantoor-gebouw van AKZO NOBEL), bij de 
stoplichten linksaf de Tivolilaan op. 

 Houd links aan: negeer de slagboom aan de 
rechterzijde. Na ca. 100 meter  linksaf de 
parkeerplaats (met slagboom) opdraaien. 
Development Factory is gevestigd in 
kantoorgebouw De Enk. U kunt zich melden bij 
de receptie. 

 

 Met het openbaar vervoer: 
 
Vanaf NS station Arnhem Centraal: 
(met de bus) 

 neem aan de voorkant van het NS station  
stadsbus 3 richting Velp of 7 richting  
Geitenkamp 

 uitstappen bij halte Raapopseweg (+ 9 min. 
later) 
wanneer u met lijn 7 komt; loop 20 meter terug 
en steek de Velperweg over,  

 loop de Tivolilaan in (tussen AKZO NOBEL en 
vijver) 

 Development Factory bevindt zich na ca. 75 m. 
aan de linkerkant in kantoorgebouw De Enk.  
U kunt zich melden bij de receptie. 

 
Vanaf NS station Velperpoort: 
(ca. 10 min. Lopen) 

 Bij de uitgang van het station steekt u aan de 
linkerzijde van het spoorviaduct de Velperweg 
over 

 ga linksaf en volg de Velperweg ca. 8 min. 

 loop rechtsaf de Tivolilaan in (tussen AKZO 
NOBEL en vijver) 

 Development Factory bevindt zich na ca. 75 m. 
aan de linkerkant in kantoorgebouw De Enk.  
U kunt zich melden bij de receptie. 
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