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Locatie Arnhem 
 

Adres 

Power4People 

Eusebiusbuitensingel 9 

6828 HT Arnhem 

Er hangt een aanbelsysteem in het portiek aan de wegzijde van 

het gebouw. Kies hier de juiste coach van Power4People om 

binnen gelaten te worden.  

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Neem vanaf station Arnhem Centraal bus 2, 3, 5, 6, 60 of 300 naar busstation Velperplein. 

 

Vanaf bushalte Velperplein is het nog ca. 7 minuten lopen naar de Eusebiusbuitensingel 9. Loop in de 

richting van het Stadstheater. Loop door het Musispark, ga over het zebrapad de weg over en sla dan 

rechtsaf. Na ongeveer 100 meter bereik je Eusebiusbuitensingel 9. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

Vanuit zuidelijke richting: 

• Via de A50 richting Arnhem/Nijmegen bij Knooppunt Ressen de A325 richting Arnhem kiezen 

• Na 11 km op de rotonde de tweede afslag 

• Na 250 m rechts aanhouden voor de Eusebiusbuitensingel. 

 

Vanuit noordelijke richting:  

• Vanaf de A50 richting Arnhem na 14 km de Apeldoornseweg richting Arnhem 

• Na 5 km schuin rechts de Sonsbeekweg op 

• Na 400 m links de Zypendaalseweg op 

• Na 0,8 km linksaf het Roermondsplein op 

• Na 80 m linksaf richting Arnhem Centrum 

• Na 80 m rechts aanhouden op het Roermondsplein 

• Na 60m rechtsaf de Weerdjesstraat op 

• Na 0.6 km schuin  links de Oranjewachtsstraat op  

• Na 400 m links de Eusebiusbuitensingel op 

• Na 300 m links de Boulevard Heuvelink op 

• Na 70 m de eerste afslag op de rotonde 

• Na 200 m rechts aanhouden voor de Eusebiusbuitensingel 

 

Er is gratis parkeergelegenheid bij het pand. Rij de Blekerstraat in en ga door het hek aan de 

linkerkant om te parkeren.  

 

Kan je het niet vinden of heb je andere vragen? 

Neem contact op met je coach of bel ons hoofdkantoor in Utrecht op 030-691 1666.  

 

http://www.power4people.nl/

