
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Arnhem 
 
Bezoekadres 
Ruiterstraat 33  
6811 CP Arnhem 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl 
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Let op: het Juridisch loket Arnhem is moeilijk per auto bereikbaar, omdat de binnenstad autovrij is. 
Bezoekers van het Juridisch Loket Arnhem worden aangeraden om met het openbaar vervoer, te fiets of te voet 
te komen. 
  
Route per auto  
Het Juridisch loket Arnhem is moeilijk per auto bereikbaar, omdat de binnenstad autovrij is. Hierdoor kunt u uw 
auto niet voor de deur van het Juridisch Loket parkeren. Parkeer u w auto bij de dichtsbijzijnde parkeergarage, 
Parkeergarage Arnhem Centraal bij het Centraal station. Deze parkeergarage bevindt zich op ca. 10 minuten 
loopafstand. Volg vanaf hier de looproute bij 'Route per openbaar vervoer'. 
 
Route per openbaar vervoer  
 

• Stap bij station Arnhem centraal uit aan de centrumzijde.  

• Houd links aan en loop voorbij de McDonalds, Pathé bioscoop en Happy Italy. De straat maakt een lichte 

buiging naar rechts. Loop door tot de stoplichten. 

• Steek het Willemsplein over en sla linksaf. Loop door tot koffiebar MAMs. 

• Hier gaat u rechts onder een gebouw door. U komt uit op het Jansplein met een koepelkerk.  

• U steekt dit plein schuin over en gaat de straat in waar zich op de hoek het shushi-restaurant Sumo bevindt.  

• Dit is de Ruiterstraat. Loop de straat in (langs o.a. bakkerij 'Het bakkertje' en café 't Moortgat'), totdat u aan uw 

rechterhand op de hoek het Juridisch Loket ziet. 

 
Optie 2: 

• U kunt ook, na het oversteken van het Willemsplein, rechtdoor de Jansstraat (ING Bank aan rechterkant op de 

hoek) inlopen.  

• Sla bij de 'Intertoys' linksaf.  

• U loopt dan alsmaar rechtdoor (langs o.a. bakkerij 'Het bakkertje' en café 't Moortgat'), totdat u op de hoek 

rechts het Juridisch Loket ziet. 

 

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

