
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. 

 

 

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. 

 

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. 


