
  

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

 

 

Adres Contact 

 

Livit Arnhem 
IJsselburcht 4 
6825 BP Arnhem 
 

 

Telefoon   088 - 245 22 48 

Email      vestigingarnhem@livit.nl 
Website    www.livit.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 

 
Neem de bus van Arnhem Centraal treinstation. 

 
Beste opties 

Bus 26 Dieren Station 
Bus 27 richting Doetinchem Station 
Bus 43 richting Apeldoorn (via Dieren) 

Bus 331 richting Velp Zuid 
Uitstappen halte Brekelenkampstraat. 

  
Looptijd 1 minuut 

Loop in noordoostelijke richting op de IJssellaan. Na ongeveer 40 meter slaat u rechtsaf naar de 

IJsselburcht. Livit bevindt zich na 110 meter aan uw rechterzijde. 
 
Andere optie 

U kunt ook bus 5 richting  Persikhaaf nemen en uitstapen bij bushalte Kinderkamp. Vanaf hier is Livit 

ongeveer 5 minuten lopen. 
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Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

 

 

Met de auto 

 

Plan uw route via Google Maps  

 
Vanuit Apeldoorn 

Ga de A50 op richting Arnhem/Amersfoort. Houd rechts aan bij knooppunt Waterberg om de borden 
A12 richting Arnhem/Oberhausen te volgen. Bij knooppunt Velperbroek volgt u de twee 
rechterrijstroken om de borden A348 richting Arnhem/Zutphen te volgen. Neem op de rotonde de 

eerste afslag richting Arnhem/Nijmegen. Sla rechtsaf naar de Lange Water. Sla na ongeveer 1,2 
kilometer rechtsaf naar de IJssellaan. Na 450 meter slaat u rechtsaf naar de IJsselburcht. Livit 

bevindt zich na 110 meter rechts.  
 
Vanuit Utrecht 

Neem de A27 richting Ring Utrecht (zuid)/Arnhem. Houd rechts aan bij knooppunt Lunetten en volg 
de borden A12. Houd weer rechts aan bij knooppunt Maanderbroek om de borden A30 richting 

Barneveld/Ede-Noord te volgen. Neem op de A30 de afslag richting Ede-Noord/Renswoude. Volg de 
twee linkerrijstroken om linksaf te slaan naar de Rijksweg (borden Ede-Noord). Sla rechtsaf en voeg 

in op de A12 richting Nijmegen/Oberhausen. Bij de splitsing houdt u links aan en blijft u op de A12. 
Volg de twee rechterrijstroken bij knooppunt Velperbroek om de borden A348 richting 
Arnhem/Zutphen te volgen. Neem op de rotonde de eerste afslag richting Arnhem/Nijmegen. Sla 

rechtsaf naar de Lange Water. Sla na ongeveer 1,2 kilometer rechtsaf naar de IJssellaan. Na 450 
meter slaat u rechtsaf naar de IJsselburcht. Livit bevindt zich na 110 meter rechts.  

 
Parkeren 

 Parkeerterrein 

 Directe omgeving 

 Gratis 
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