
 
Routebeschrijving naar mijn praktijkadres Harrie de Kruijff 

George Marshallstraat 28 
6836 KW Arnhem 
026 – 327 33 75 

 
 
Komend vanuit de richting Utrecht 
 
Op de A12 Arnhem-Oberhausen neem je afslag 27 richting Arnhem-Zutphen-Velp-Westervoort. 
1. Je zit nu op het verkeersplein Velperbroek en neem hier de eerste afslag= N325 Arnhem- 

Nijmegen 
Neem dan de afslag Kronenburg-Grote Koppel-Rijnhal 
Onder aan de afslag linksaf richting Kronenburg 
Op een gegeven moment zie je aan je rechterhand een Esso tankstation en hierna ga je bij 
de stoplichten linksaf. 

 
2. Je zit nu op de Marga Klompélaan. Let op: snelheidscontrole! 

Na ongeveer 1,6km zie je aan je rechterhand een geblokt huis met groen-oranje vlakken 
Even verderop ga je dan linksaf de Mr P.S. Gerbrandysingel in 
Op de kleine rotonde rechtdoor 
Dan de eerste straat rechts= de George Marshallstraat 
Deze straat maakt een scherpe bocht naar links en het laatste huis rechts is nummer 28 
Er is een grote kans dat je een parkeerplek vindt. Parkeren is gratis. 

 
 
Komend vanuit de richting Den Bosch 
 
Op de A50 bij knooppunt Valburg schuin rechts aanhouden en volg Tiel-Rotterdam-Arnhem en 
daarna de A15 volgen richting Arnhem. Bij knooppunt Ressen de A325 richting Arnhem nemen. 
Neem dan de afslag Elden en boven aan de afslag rechtsaf de Burgemeester Matsersingel op. 
Na 350m bij het stoplicht rechtsaf. 
Vervolg zie boven onder 2. 
 
 
Komend vanuit de richting Zutphen 
 
Via de N348 rijd je naar en door Dieren 
Dan bij de stoplichten linksaf richting Arnhem en even verderop rechtsaf de A348 op, eveneens 
richting Arnhem 
Op het verkeersplein Velperbroek de N325 nemen richting Arnhem-Nijmegen 
Vervolg zie boven onder 1 en 2. 
 
 
Komend vanuit de richting Zwolle-Apeldoorn 
 
Neem op de A50 de richting Arnhem-Oberhausen. Je komt dan op de A12. 
Op de A12 neem je afslag 27 richting Arnhem-Zutphen-Velp-Westervoort. 
Vervolg zie boven onder 1 en 2. 
 
 
Openbaar vervoer 
 
Vanaf het Centraal Station in Arnhem neem je lijn 7 richting Rijkerswoerd. 
Deze lijn vertrekt vanaf busperron Q. 
Uitstappen bij halte ‘Gerbrandysingel’. 
Aan de overkant van de weg sla je de Mr P.S. Gerbrandysingel in. 
Op de rotonde rechtdoor. Dan de eerste straat rechts= de George Marshallstraat. 
Deze straat maakt een scherpe bocht naar links en het laatste huis rechts is nummer 28. 
Totale loopafstand ca. 5 minuten. 
Je hoeft niet aan te bellen; neem gewoon plaats in de wachtkamer. 


