Routebeschrijving Pim Mulier Papendal
Met de auto
Papendal ligt even ten westen van Arnhem. Precies waar de A12 en A50 elkaar
kruisen. Het is daardoor zowel vanuit de Randstad als vanuit het noorden en zuiden
uitstekend te bereiken. Het ligt op circa 50 minuten rijden van Amsterdam.
Rij bij het kruispunt Amsterdamseweg/Koningsweg (Van der Valk hotel ‘West End’)
het terrein van Papendal op, volg dan de borden Pim Mulier.
Zie ook de beschrijving met plattegrond.
Vanuit het westen: A12 (Amsterdam, Den Haag, Utrecht)

•
•
•

Via de A12/E35 richting Arnhem. Neem de afslag Oosterbeek, Wolfheze, Arnhem Centrum, Hoge Veluwe, afritnummer 25.
Sla bij de N224 rechtsaf richting Arnhem
Neem op de N224 na 1,5 kilometer bij de verkeerslichten de afslag Papendal.

Vanuit het noorden en oosten: A12 (Oberhausen, Apeldoorn, Zwolle, Arnhem)

•
•
•

Via de A12/E35 richting Utrecht. Neem de afslag Oosterbeek, Wolfheze, Ede-Oost, afritnummer 25.
Sla bij de N224 linksaf richting Arnhem.
Neem op de N224 na 1,5 kilometer bij de verkeerslichten de afslag Papendal.

Vanuit het zuiden: A50 (Rotterdam, Breda, Venlo, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen)

•

Via de A50 richting Apeldoorn, Zwolle, Utrecht. Neem bij het
knooppunt Grijsoord de afslag Utrecht, Den Haag.

•
•

U bent nu op de A12/E35.

•
•

Sla bij de N224 linksaf richting Arnhem.

Let op: neem op de A12/E35 direct de eerste afslag Oosterbeek,
Wolfheze, Ede-Oost, afritnummer 25.
Neem op de N224 na 1,5 kilometer bij de verkeerslichten de afslag
Papendal.

Vanuit Ede N224:

•

Via de N224 richting Arnhem, doorrijden tot de afslag Papendal.

Met het openbaar vervoer

•

Met de bus (lijn 10) van maandag t/m vrijdag - naar Papendal? Eenvoudiger kan het bijna niet; u stapt op het terrein zelf
voor de deur van het Pim Mulier gebouw uit en wandelt naar de voordeur (30 meter). Per juni 2015 kunt u vanaf ieder station in
Nederland direct een losse OV-chipkaart kopen met Papendal als eindbestemming (enkele reis of retour). Het ticket is alleen te
gebruiken in de bus lijn 10 met als eindbestemming Sportcentrum Papendal.

•

Met de bus (lijn 105 – richting Barneveld). U stapt uit bij halte West End aan de N224, steekt het kruispunt over en wandelt via
de hoofdingang Papendal op. Na de slagboom, eerste weg rechts; het Pim Mulier gebouw is het eerste gebouw aan uw
rechterhand.

Met de Taxi

•

Vanaf station Arnhem Centraal kunt u ook een taxi nemen naar Papendal. U kunt een Papendal-taxi reserveren aan de
achterzijde (Sonsbeekzijde) van station Arnhem Centraal. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld taxibedrijf Linsen bellen (026-3640000).

Pim Mulier op het terrein van Sportcentrum Papendal
Op het terrein van Papendal gaat u na de slagboom de eerste weg rechts. Het Pim Mulier gebouw is het eerste gebouw
(‘groene blokken’) rechts. In de directe omgeving van het gebouw is voldoende parkeerruimte aanwezig om uw auto te parkeren.
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