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Routebeschrijving GelreDome 
 
Met het openbaar vervoer 
Als u met het openbaar vervoer reist, neemt u allereerst de trein naar Arnhem Centraal Station. 
Op het hierbij gelegen stadsbusperron vertrekken bussen naar (Transferium) GelreDome. 
Dit zijn o.a. lijn 7 Rijkerswoerd en lijn 331 richting Nijmegen. De reistijd is ca. 5 minuten.  
U kunt uitstappen bij de halte Transferium GelreDome aan de Batavierenweg. 
Aan de overkant van de weg ziet u het GelreDome liggen. U komt hier door gebruik te maken van de overdekte 
voetgangersbrug. 
 
Met de auto 
Komend vanuit de richting Utrecht (A12) 
U neemt de afslag Arnhem/Zutphen/Velp/Westervoort (afrit 27).  
U komt uit op knooppunt Velperbroek.  
Zie verder vanaf 'knooppunt Velperbroek'. 
 
Komend vanuit de richting Doetinchem (A12)  
U neemt de afslag Arnhem/Nijmegen/Zutphen/Velp.  
U komt uit op knooppunt Velperbroek.  
Zie verder vanaf 'knooppunt Velperbroek'. 
 
Komend vanuit de richting Zwolle/ Apeldoorn (A50)  
U neemt de afslag Doetinchem/Oberhausen (A12). 
Vervolgens neemt u de afslag Arnhem/Zutphen/Velp/Westervoort (afrit 27).  
U komt uit op knooppunt Velperbroek.  
Zie verder vanaf 'knooppunt Velperbroek'. 
 
Vanaf knooppunt Velperbroek 
U verlaat het plein via de afslag Arnhem/Nijmegen N325.  
U rijdt alsmaar rechtdoor waarbij u enkele kruisingen oversteekt, totdat u GelreDome aan uw linkerhand ziet 
liggen.  
Ter hoogte van GelreDome draait u linksaf het terrein op. 
 
Komend vanuit de richting Nijmegen/Den Bosch/Rotterdam (A325)  
U rijdt vanuit de richting Nijmegen op de A325 richting Arnhem.  
Vlak voor Arnhem gaat u op het eerste kruispunt naar links richting Arnhem-Centrum/Elden.  
Ter hoogte van GelreDome draait u linksaf het terrein op. 
U kunt parkeren op de secties Arnhem of Madrid. 
 
Komend vanuit Arnhem-Oosterbeek-Ede 
Vanuit het centrum van Arnhem gaat u over de Nelson Mandela-brug richting Nijmegen.  
Over de brug gaat u bij de verkeerslichten linksaf.  
Na een paar honderd meter draait u rechtsaf het terrein van GelreDome op.  
Komt u over de John Frostbrug, dan neemt u afslag GelreDome naar rechts.  
Na een paar honderd meter draait u linksaf het terrein van GelreDome op. 
U kunt parkeren op de secties Arnhem of Madrid. 
 
Goede reis! 


