
 

 

 
Willemsplein 34-1 
6811 KC Arnhem 
Tel: (+31) 026 - 442 94 44 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 
 

 

 
Vanuit Nijmegen: 
Je rijdt op de A325 richting Arnhem over de snelweg Leht-
Weg. Hierna ga je nog steeds rechtdoor, verder op de 
Nijmeegseweg-Oost richting Arnhem. Na 2090 meter rijd je 
de rotonde op, waar je de tweede afslag neemt naar de 
Nijmeegseweg. Op het Willemsplein ga je na 1250 meter 
rechtsaf en na 40 meter links af. Hier ga je na 30 meter 
rechtsaf. Je bent nu op het Willemsplein.  
 
Vanuit Apeldoorn/Enschede: 
Je rijdt op de A50 richting Arnhem/Amersfoort. Bij 
aansluiting Arnhem neem je de rechter rijstrook van A50, 
verder op N784/Apeldoornseweg, volg Rijnstate/Arnhem-
Centrum/Openluchtmuseum/Burgers’Zoo. Sla vervolgens 
rechtsaf naar N784/Apeldoornseweg, volg Arnhem.  
Bij knooppunt Waterberg verder op N784/Apeldoornseweg, 
je volgt Arnhem-Noord/Rijnstate. Volg hierna Arnhem/ 
Openluchtmuseum/Burgers’ Zoo/Rijnstate. Op de 
Apeldoornseweg houd je na 3320 meter schuin rechts aan 

naar Sonsbeekweg. Op Willemsplein na 690 meter rechtsaf 
slaan en na 40 meter links af. Hier ga je na 30 meter 
rechtsaf. Je bent nu op het Willemsplein.  
 
Vanuit Doetinchem/Zutphen: 
Je rijdt op de A12/E35 richting Arnhem. Bij aansluiting 
Arnhem neem je de rechter rijstrook van A12/E35, verder op 
N784/Apeldoornseweg, volg Apeldoorn/Zwolle/Arnhem-
Noord. Bij aansluiting Arnhem rechts aanhouden naar 
N784/Apeldoornseweg, waarbij je Arnhem-Noord volgt. Bij 
knooppunt Waterberg sla je linksaf naar N784/ 
Apeldoornseweg, volg Anrhem-Noord/Rijnstate. Daarna 
verder op de N784/Apeldoornseweg, waarbij je Arnhem/ 
Openluchtmuseum/Burgers’ Zoo/Rijnstate volgt. Op de 
Apeldoornseweg houd je na 3320 meter schuin rechts aan 
naar Sonsbeekweg. Op Willemsplein na 690 meter rechtsaf 
slaan en na 40 meter links af. Hier ga je na 30 meter 
rechtsaf. Je bent nu op het Willemsplein.  
 
Vanuit Utrecht/Amsterdam: 
Je rijdt op de A12 richting Doetinchem. Bij aansluiting Bunnik 
houd je rechts aan richting Driebergen/Arnhem/Zeist 
(A12/E35). Bij aansluiting Oosterbeek neem je de rechter 
rijstrook van A12/E35, verder op N224, richting 
Oosterbeek/Wolfheze/Arnhem-Centrum.  
 
Op de Amsterdamseweg ga je na 8640 meter rechtsaf naar 
Willemsplein. Na 220 meter rechtsaf en na 40 meter links 
afslaan. Hier ga je na 30 meter rechtsaf. Je bent nu op het 
Willemsplein. 
 
 

 
Vanaf station Arnhem Centraal is het ongeveer 5 tot 10 
minuten lopen, als je de borden ‘centrum’ volgt. Je steekt het 
Willemsplein tweemaal over. YoungCapital zit op de hoek 
Willemsplein-Korenmarkt, boven IJssalon Geletti op nummer 
34-1. 

 
 


