
Aanmelden receptie
Bij aankomst op de locatie kunt u zich melden bij de receptie. 
Gezien de vitale functie van TenneT wordt iedere bezoeker
geregistreerd. Bij de receptie wordt daarom naar uw  
legitimatiebewijs gevraagd om uw identiteit vast te kunnen 
stellen. Neemt u alstublieft een geldig paspoort, identiteits
bewijs of rijbewijs mee. Na vertoon van een geldig legitimatie
bewijs ontvangt u van de receptie een toegangspas.  
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze pas zichtbaar te dragen  
en bij vertrek weer bij de receptie in te leveren? U kunt in de 
Coffeebar EkV wachten op uw afspraak.

Parkeergelegenheid
Bij aankomst vindt u speciale parkeergelegenheid voor 
bezoekers. Als u het park Arnhems Buiten op rijdt kunt u  
de borden naar gebouw M01 volgen. 

TenneT vindt de veiligheid van haar medewerkers en  
bezoekers zeer belangrijk. Bij aankomst ontvangt u  
hierover meer informatie. Stay tuned. Safety first!

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust 
contact op met onze Powerdesk, te bereiken op  
+31 (0)26-37 32 222 (optie 2).

TenneT hoofdkantoor
Gebouw M01
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
T +31 (0)2637 31 111
www.tennet.eu 

Binnenkort heeft u een afspraak op ons hoofdkantoor in Arnhem. Hierbij ontvangt  
u informatie over onze aanmeldprocedure, parkeermogelijkheden, adresgegevens en  
een routebeschrijving.
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Openbaar vervoer
Vanaf station Arnhem neemt u buslijn 1 (richting
Oosterbeek), 51 of 52 (richting Wageningen), bushalte 
‘Arnhems Buiten’ of ‘Mariendaal’.  
Op het terrein volgt u de borden richting gebouw M01.
Voor vragen over het terrein kunt u terecht bij de portier
bij de hoofdingang van het park Arnhems Buiten.
 
Voor meer informatie: www.ov9292.nl of 09009292  
(€ 0,90 per minuut).

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 Tsplitsing  

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.

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 Tsplitsing  

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.

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 Tsplitsing  

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.
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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 Tsplitsing 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.

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 Tsplitsing  

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.

Routebeschrijving
Arnhem
Let op: bij uw bezoek aan een TenneTlocatie moet u zich legitimeren

2/2


