
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coming from Utrecht 
Take the A 12 to Arnhem/ 
Oberhausen. T 
ake the Velp exit to Velperbroek 
roundabout. Then you take the N325 
(Arnhem/Nijmegen; first on your right). 
For further details, consult the 
Zevenaar route description.  
 

By Public Transport:  
 

The Faculty of Engineering is within 
walking distance (5 minutes) from 
railway station Arnhem-Presikhaaf. 
Take the Laan van Presikhaaf in the 
direction of shopping center 
Presikhaaf. After about 20 m turn left 
into the Ruitenberglaan. Keep on 
going till you see the Faculty of 
Engineering building on the right-hand 
side, in which the Business and 
Competence Centre is located.  
 
You can reach the Faculty of 
Engineering from Arnhem Central 

station by bus:  

- Line 1 (Velp). Bus stop:  
  Bronbeeklaan (Regina Pacis) 
- Line 5 (Elsweide). Bus stop: 
  Elsweide. 
- Line 11 (HAN campus) Bus stop: 
  HEAO-Arnhem.  
- Line 20 (Presikhaaf). Bus stop: 
  Presikhaaf railway station. 
- Line 27 (Doetinchem/Gendringen) 
  Bus stop: Presikhaaf railway station 
- Line 74 (Doetinchem/Enschede). 
  Bus stop: Bronbeeklaan (Regina 
  Pacis). 
- Line 77 (Dieren/Eerbeek). Bus stop: 
  Bronbeeklaan (Regina Pacis).  

Vanuit Zutphen 
volgt u de A348 near Arnhem, bij ver- 
keersplein Velperbroek neemt u de  
N325 richting Arnhem/Nijmegen.  
Zie verder de routebeschrijving  
vanuit Zevenaar.  
 
Vanuit Utrecht  
volgt u de A 12 naar Arnhem, bij ver- 
keersplein Velperbroek neemt u de  
N325 richting Arnhem/Nijmegen.  
Zie verder routebeschrijving vanuit 
Zevenaar. 
 
 
Per openbaar vervoer:  
 

Vanaf NS-station Presikhaaf loopt u in  
5 minuten naar het gebouw van de 
Faculteit Techniek. U volgt de Laan van 
Presikhaaf richting winkelcentrum (wc) 
Presikhaaf; na circa 20 m ligt links de 
Ruitenberglaan.  
 
Vanaf NS-station Arnhem is de Faculteit 
Techniek per bus te bereiken met: 
- lijn 1 richting Velp: uitstappen bij halte 
  Bronbeeklaan (Regina Pacis).  
- lijn 5 richting Elsweide: uitstappen  
  bij halte Elsweide. 
- lijn 11 richting HAN-complex: uitstappen 
  bij halte HEAO-Arnhem.  
- lijn 20 richting Presikhaaf: uitstappen  
  bij NS-station Presikhaaf.  
- lijn 27 richting Doetinchem/Gendringen:  
  uitstappen bij NS-station Presikhaaf.  
- lijn 74 richting Doetinchem/Enschede:  
  uitstappen bij halte Bronbeeklaan  
  (Regina Pacis).  
- lijn 77 richting Dieren/Eerbeek:  
  uitstappen bij halte Bronbeeklaan  
  (Regina Pacis) 

 
De weg naar: 
Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen 
 
 
Bezoekadres: 
Ruitenberglaan 26 
6826 CC  Arnhem 
 
Postadres: 
Postbus 2217 
6802 CE   Arnhem  
 
telefoon: (026) 365 82 90  
telefax: (026) 365 81 26 
 
 
How to find: 
 
Address: 
Ruitenberglaan 26 
6826 CC  Arnhem 
The Netherlands 
 
Mailing address:  
P.O. Box 2217 
6802 CE  Arnhem  
The Netherlands  
 
Telephone number: 
+ (31) 26 365 82 90 
Fax number: 
+ (31) 26 365 81 26 
 

By car: 
 
Coming from Nijmegen  

Approaching Arnhem on the A325, take 
the N325 (Zutphen/Oberhausen). Then 
take the Presikhaaf/lJsseloord exit.  
At the fourth traffic lights (shopping center  
Presikhaaf) you turn left and immediately 
right. You are now entering the Campus. 
At the gate you turn left where you will 
arrive at the parking lot of HAN 
Kenniscentrum / Business and 
Competence Centre  
 
Coming from Zevenaar  
Take the A12 to Arnhem,  
At Velperbroek roundabout you take  
the N325 Arnhem/Nijmegen, then the first 
exit Presikhaaf/ IJsseloord.  
Follow this road to the fourth traffic light 
(shopping center Presikhaaf), turn left 
and immediately turn right. Through the 
park you are now entering the Campus. 
At the gate you turn left where you will 
arrive at the HAN kenniscentrum  
 

Coming from Apeldoorn/Zwolle  
Take the A50 to Arnhem, then the A12 
(Oberhausen/Zevenaar).  
Take the Velp exit to Velperbroek 
roundabout. Then you take the N325  
(Arnhem/Nijmegen; first on your right). 
For further details, consult the Zevenaar 
route description.  
 
Coming from Zutphen  

Take the A348 to Arnhem,  
at Velperbroek roundabout you take the 
N325 (Arnhem/Nijmegen).  
For further details, consult the Zevenaar 
route description. 

Per auto: 
 
Vanuit Nijmegen 

volgt u de A325 naar Arnhem,  
u neemt de N325 (Pleyroute) richting 
Zutphen/Oberhausen,  
vervolgens neemt u de afslag richting 
Presikhaaf/lJsseloord. U volgt de weg tot 
het vierde verkeerslicht (winkelcentrum 
Presikhaaf). Hier gaat u linksaf en gelijk 
rechtsaf, u rijdt nu het terrein van de 
hogeschool op. Na de poort gaat u linksaf 
en komt u op het parkeerterrein bij het 
Kenniscentrum.  
 

Vanuit Zevenaar  
volgt u de A 12 naar Arnhem, bij 
verkeersplein Velperbroek neemt u de  
N325 richting Arnhem/Nijmegen, 
vervolgens neemt u de eerste afslag 
richting Presikhaaf/IJsseloord. U volgt de 
weg tot het vierde verkeerslicht 
(winkelcentrum Presikhaaf). Hier gaat u 
linksaf en gelijk rechtsaf, u rijdt nu het 
terrein van de Hogeschool op. Na de 
poort gaat u linksaf en komt u op het 
parkeerterrein bij het Kenniscentrum. 
 

Vanuit Apeldoorn/Zwolle  
volgt u de A50 naar Arnhem, vervolgens 
de A12 richting Oberhausen/Zevenaar, bij 
verkeersplein Velperbroek neemt u de 
N325 richting Arnhem/Nijmegen.  
 
Zie verder routebeschrijving vanuit 
Zevenaar.  
 


