
Routebeschrijving ArteXtra 
 
Auto 
 
ArteXtra bevindt zich in Arnhem-Zuid.  
 
* Komend vanaf de A50 (vanuit Zwolle, Apeldoorn): 
- Volg op het knooppunt Waterberg de A12 richting Oberhausen 
- Lees verder bij “komend vanaf de A12” 
 
* Komend vanaf de A12 (vanuit Amsterdam, Utrecht etc.): 

- Op de A12 bij het knooppunt Velperbroek de snelweg verlaten bij de afslag Arnhem. 
U neemt de N325 richting Arnhem, Nijmegen. 

- Ga na 7 km (bij het Gelredome) links af de snelweg naar Nijmegen op (A325). 
- Ga na 1.6 km de snelweg af richting Elden. 
- Bovenaan de oprit bij de stoplichten rechts. 
- Volgende stoplicht links, richting woonboulevard, de Randweg. 
- 3e weg links (Limburgsingel).  
- 2e weg rechts (Hoensbroekstraat) 
- ArteXtra bevindt zich in een doodlopend stukje van de Hoensbroekstraat. 

 
* Komend vanaf de A325 (vanuit Nijmegen, Tiel etc.): 

- Op de A325 de snelweg verlaten bij de afslag Elden. 
- Boven aan de afslag bij de stoplichten links. 
- Bij het tweede stoplicht links (richting woonboulevard, de Randweg op) 
- 3e weg links (Limburgsingel) 
- 2e weg rechts (Hoensbroekstraat) 
- ArteXtra bevindt zich in een doodlopend stukje van de Hoensbroekstraat.  

 
* Parkeertip: 
Neem op de Randweg niet de 3e 
weg links maar rijd op de Randweg 
nog 50 m verder tot de afslag links 
met het bordje Medisch Centrum. 
Rijd deze parkeerplaats op. Rijd 
voorbij het gebouw aan de 
rechterkant en zet de auto op de 
parkeerplaats links. Neem het 
kleine paadje naar de huizen en 
het eerste huis aan de rechterkant 
is ArteXtra. 
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Openbaar vervoer 
ArteXtra is vanaf het Centraal Station Arnhem te bereiken met buslijn 1 richting De Laar 
West. De rit neemt ongeveer een kwartier in beslag. Bij het eindpunt uitstappen en de weg 
vervolgen richting rotonde. Rotonde recht oversteken en een stukje rechtdoor lopen. 
Rechtsaf, de parkeerplaats van het medisch centrum oplopen (ongeveer 100 meter).  Als je 
het gebouw aan je rechterkant bijna voorbij bent is links een paadje naar de huizen. Het 
eerste huis aan de rechterkant is ArteXtra. Looptijd is circa 5 minuten. 
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