Routebeschrijving
Ziut B.V.
Nieuwe Plein 1b
6811 KN ARNHEM

Hoofdkantoor
Het hoofdkantoor van Ziut is gelegen in de Arnhemse centrumring. Het centraal station alsmede het busstation
bevinden zich op ongeveer 5 minuten loopafstand van het hoofdkantoor. Ziut is zowel met eigen vervoer als met
openbaar vervoer goed bereikbaar.
Treinreis
Het hoofdkantoor van Ziut bevindt zicht op 5 minuten loopafstand van het centraal station Arnhem. Dit station
beschikt over een tweetal uitgangen. U dient gebruik te maken van de hoofdingang (Arnhemse centrumring). Bij het
verlaten van het station, loopt u richting Arnhem centrum (rechtdoor). U passeert, na het oversteken van de
Utrechtsestraat, onder andere hotel Haarhuis. Na ongeveer 5 minuten lopen ziet u het hoofdkantoor van Ziut aan
uw rechterhand.
Parkeergelegenheid
Ziut beschikt over een parkeergarage met een beperkt aantal parkeerplekken. U kunt daar tijdens de openingstijden
van het kantoor gebruik van maken. Daarnaast is er parkeergelegenheid in parkeergarage Centraal van het centraal
station, op loopafstand van het hoofdkantoor.

Bereikbaarheid met auto
De Arnhemse centrumring bestaat voornamelijk uit eenrichtingswegen. Als u met uw auto naar het hoofdkantoor
rijdt, is Ziut als volgt bereikbaar.
Via de A12 vanuit Utrecht:
• U neemt op de A12 afslag 25 (Oosterbeek);
• Na 450 meter, aan het einde van de afslag rechtsaf;
• U volgt de weg richting Arnhem centrum via de N224 (Amsterdamseweg);
• Na ruim 8 kilometer, rechtsaf onder het spoorviaduct naar het Willemsplein;
• U rijdt door de Willemstunnel en houdt rechts aan;
• Let op, direct na het uitrijden van de Willemstunnel, maar voor de verkeerslichten, gaat u na ongeveer 50
meter rechts af. Er bevindt zich een rijstrook aan uw rechterhand voor invoegend verkeer én een busbaan.
Om de parkeergarage (**) te benaderen dient u direct na de bushalte rechtsaf te slaan.
Via de A325 vanuit Nijmegen:
• U volgt de A325 tot het einde van de weg;
• U gaat linksaf bij de verkeerslichten bij het stadion Gelredome;
• Na de eerstvolgende verkeerslichten gaat u rechtsaf de Nelson Mandela brug op;
• U volgt de bocht richting Arnhem centrum;
• Aan het einde van de brug sorteert u links voor;
• U rijdt onder de brug door en u volgt de weg rechtdoor naar het Willemsplein;
• U passeert 3 verkeerslichten en u rijdt door de Willemstunnel en houdt rechts aan;
• Let op, direct na het uitrijden van de Willemstunnel, maar voor de verkeerslichten, gaat u na ongeveer 50
meter rechts af. Er bevindt zich een rijstrook aan uw rechterhand voor invoegend verkeer én een busbaan.
Om de parkeergarage (**) te benaderen dient u direct na de bushalte rechtsaf te slaan.
Via A50 vanuit Apeldoorn:
• U neemt op de A50 afslag 20 (Arnhem centrum);
• Aan het einde van de afslag slaat u rechtsaf richting Arnhem (Apeldoornseweg);
• In Arnhem slaat u rechtsaf de Sonsbeeksingel op, gelegen na het Sonsbeekpark;
• Aan het einde van de weg bij de verkeerslichten slaat u linksaf richting het Willemsplein;
• U rijdt door de Willemstunnel en houdt rechts aan;
• Let op, direct na het uitrijden van de Willemstunnel, maar voor de verkeerslichten, gaat u na ongeveer 50
meter rechts af. Er bevindt zich een rijstrook aan uw rechterhand voor invoegend verkeer én een busbaan.
Om de parkeergarage (**) te benaderen dient u direct na de bushalte rechtsaf te slaan.
Via A12 via het Velperbroekcircuit:
• U volgt de A12 richting Utrecht;
• U neemt afslag 26 (Arnhem noord);
• Aan het einde van de afslag slaat u linksaf richting Arnhem (Apeldoornseweg);
• In Arnhem slaat u rechtsaf de Sonsbeeksingel op, gelegen na het Sonsbeekpark;
• Aan het einde van de weg bij de verkeerslichten slaat u linksaf richting het Willemsplein;
• U rijdt door de Willemstunnel en houdt rechts aan;
• Let op, direct na het uitrijden van de Willemstunnel, maar voor de verkeerslichten, gaat u na ongeveer 50
meter rechts af. Er bevindt zich een rijstrook aan uw rechterhand voor invoegend verkeer én een busbaan.
Om de parkeergarage (**) te benaderen dient u direct na de bushalte rechtsaf te slaan.

(**) Toegang parkeergarage Ziut
De parkeergarage van Ziut is bereikbaar via een grijze roldeur die is voorzien van het Ziut-logo. De toegang tot de
parkeergarage is aan de linkerkant van de ingang van het kantoor.
De parkeergarage beschikt over een intercom, rechts van de roldeur. Voor het bedienen van de intercom dient u uw
auto te verlaten. Nadat u op de bel van de intercom heeft gedrukt, krijgt u toegang tot de parkeergarage.

