
 

  Routebeschrijving 

 
Het Juridisch Loket Arnhem 

Bezoekadres 
Ruiterstraat 33 
6811 CP Arnhem  

 

Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
www.juridischloket.nl 

 

Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 

Route per auto 
 

Vanaf de A12 (komende vanuit Rotterdam/Utrecht) 

 U rijdt op de A12 naar de Apeldoornseweg/N784 in Arnhem 

 Neem afrit 26 Arnhem Noord Knooppunt Waterberg vanaf de A12 

 Ga verder op de Apeldoornseweg en sla na  350 meter rechts af naar de Jansbuitensingel 

 Sla na 170 meter linksaf naar de Jansbinnensingel 

 U kunt hier langs de weg of op het parkeerterrein aan de Janssingel uw auto parkeren. 

 Loop de Jansbinnensingel af richting het Velperplein. 

 Loop via de Telefoonstraat richting de Looierstraat en neem op de Looierstraat de eerste afslag links naar de 

Bovenbeekstraat.  

 Neem de tweede afslag links richting de Ruiterstraat en loop deze af.  

 Na 100 meter ziet u aan de linkerzijde het pand van het Juridisch Loket. 
 

Vanaf de A325 (komende vanuit Nijmegen) 

 U rijdt op de A325 over de Nijmeegseweg richting Arnhem 

 Neem de tweede afslag op de rotonde, rechtdoor, de Velperbuitensingel op.  

 Vervolg uw weg over de Jansbuitensingel en neem de derde afslag richting de Jansbinnensingel. 

 U kunt hier langs de weg of op het parkeerterrein aan de Janssingel uw auto parkeren. 

 Loop de Jansbinnensingel af richting het Velperplein. 

 Loop via de Telefoonstraat richting de Looierstraat en neem op de Looierstraat de eerste afslag links naar de 

Bovenbeekstraat.  

 Neem de tweede afslag links richting de Ruiterstraat en loop deze af.  

 Na 100 meter ziet u aan de linkerzijde het pand van het Juridisch Loket. 
 

Vanaf de A50 (komend vanuit Apeldoorn) 

 U rijdt op de A50 over de Apeldoornseweg richting Arnhem. 

 Sla rechts af op de Sonsbeekweg en neem de eerste afslag rechts richting de la Reijstraat. 

 Ga rechtsaf richting de Cronjéstraat en vervolg je weg op het Bothaplein 

 Neem de eerste afslag rechts en de eerste afslag links richting de Steijnstraat. 

 Sla rechtsaf richting de Apeldoornsestraat en neem de tweede afslag rechtsaf richting de Jansbuitensingel 

 Sla na 170 meter linksaf naar de Jansbinnensingel 

 U kunt hier langs de weg of op het parkeerterrein aan de Janssingel uw auto parkeren. 

 Loop de Jansbinnensingel af richting het Velperplein. 

 Loop via de Telefoonstraat richting de Looierstraat en neem op de Looierstraat de eerste afslag links naar de 

Bovenbeekstraat.  

 Neem de tweede afslag links richting de Ruiterstraat en loop deze af.  

 Na 100 meter ziet u aan de linkerzijde het pand van het Juridisch Loket. 
 
 
 
 

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

Parkeren 

U kunt uw auto parkeren op de openbare parkeerplaats. Parkeren in Arnhem is overwegend geregeld met 
Chipknip. 

 U  kunt uw auto ook parkeren langs de weg op de Jansbuitenssingel  en vanaf daar de stad in lopen. 
 

Route per openbaar vervoer 

Het Juridisch Loket bevindt zich op loopafstand nabij het NS station. 

 U loopt aan de centrumzijde het  Centraal station Arnhem uit.  

 Loop naar het noorden op de Amsterdamseweg richting de N224 

 Sla rechtstaf naar de Amsterdamseweg en sla rechtsaf naar het Willemsplein. 

 Sla na 200 meter linksaf richting de Jansstraat en maak een flauwe bocht naar rechts naar de Jansstraat 

 Sla vervolgens linksaf naar de Janslangstraat en ga rechtdoor op het Jansplein. 

 Sla rechtsaf om op het Jansplein te blijven en sla linksaf om op het Jansplein te blijven. 

 Vervolg je weg naar links op de Ruiterstraat en het Juridisch Loket bevindt zich aan uw rechterkant. 
 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

