Routebeschrijving naar Zyp25
Ligging
Zyp25 is gelegen op de Zijpendaalseweg 25, 6814CC Arnhem aan het park Sonsbeek op loopafstand
van het station en het centrum van Arnhem.
Per openbaar vervoer
Zyp25 is goed bereikbaar per trein. U reist naar Station Arnhem en neemt dan de achteruitgang
(Sonsbeek). Als u het station uitkomt, ziet u aan de overkant van de weg een fietsenstalling. U loopt
langs de fietsenstalling rechts naar beneden. Aan uw linkerhand ziet u een speeltuin. U gaat voor de
speeltuin langs en neemt de straat richting park Sonsbeek (Bouriciusstraat). Bij het park aangekomen
gaat u rechtsaf over de Zijpendaalseweg. Nummer 25 is aan uw rechter hand. Dit is 400 m lopen (5
minuten).

Looproute vanaf het station Arnhem
Per auto
Vanuit het westen (Den Haag - Utrecht) over de A12: Neem de afslag Arnhem Centrum en sla
onderaan de afrit rechtsaf. Volg de N224/ Amsterdamseweg tot het einde (u rijdt dan langs het spoor)
en ga bij het spoorviaduct linksaf (bord Apeldoorn) de Zijpendaalseweg op. U ziet het park voor u en
houdt links aan, Zyp25 is nu aan uw linkerhand.
Vanuit het noorden (Apeldoorn) via de A50: Neem de afslag Arnhem Centrum en volg de borden
Arnhem (links onder de snelweg door en dan rechts). Volg de N748 / Apeldoornseweg. Net voorbij
het cafetaria Sonsbeek (aan uw rechterhand) slaat u rechtsaf de Sonsbeekweg op (volg bord: Alle
richtingen, centrumring, station). De eerste weg rechts is nu de Zijpendaalseweg. Zyp25 is aan uw
linkerhand.
Vanuit het zuiden (Nijmegen) via de A325: Volg de A325 tot het einde, deze gaat over in de N325. U
steekt de Rijn over via de John Frost brug en gaat rechtdoor over de rotonde. U volgt de singels
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(Velperbuitensingel, Jansbuitensingel) tot aan het Willemsplein. Hier gaat u rechtsaf onder het spoor
door (bord Apeldoorn). Onder het viaduct neemt u de rechter baan (bord Apeldoorn) en gaat u
rechtdoor en meteen daarna linksaf de Zijpendaalseweg op. U ziet het park voor u en houdt links aan.
Zyp25 is aan uw linkerhand.
Parkeren
In de wijk geldt betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 9.00 - 23.00 uur, zondag 12.00 - 23.00
uur, tarief € 2,90 per uur. Wanneer u een invalidenparkeerkaart hebt, dan kunt u op elke betaalde
parkeerplaats gratis staan. Nieuwjaarsdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en
Kerstmis kunt u vrij parkeren.
U kunt gratis parkeren zonder tijdslimiet op de Zijpendaalseweg voorbij de Roellstraat (huisnummer
105) (500 m, 10 minuten lopen);
U kunt gratis parkeren met tijdslimiet:
- op zaterdagen, zondagen en door de week van 18.00 – 8.00 uur op de parkeerplaats van
Zijpendaalseweg 41;
- twee uur met parkeerschijf in de burgemeesterswijk aan de Zijpendaalseweg in de volgende
straten:
o Burgemeestersplein;
o Van Lawick van Pabststraat;
o Van Pallantstraat;
o Burgemeester Weertsstraat;
o Roellstraat.
Deze parkeerplaatsen zijn 3 -10 minuten lopen van Zyp25.
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Parkeerplaatsen rondom Zyp25
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