
Routebeschrijving polikliniek Centrum voor Thuisbeademing 
Vogelaarweg 13 
Indien u in de auto gebruik maakt van een navigatiesysteem, gebruikt u het adres  
Stroperweg 6813 BS Arnhem 

Let op: veel straten/wegen in het Dorp zijn gangen in een gebouw 

 

• Komend vanaf de A12 of A50 (Den Bosch, Rotterdam, Utrecht) neemt u de 
afslag Arnhem-Oosterbeek N224 .U volgt de Amsterdamseweg N224 tot de 
kruising Heijenoordseweg en slaat hier rechtsaf.  
Volg dan onderstaande routebeschrijving vanaf de Heijenoordseweg. 

• Komend vanaf de A348 (Zutphen) Neemt u 
de Wapsumsestraat/N345, N348, A348 en A12/E35 naar 
de Apeldoornseweg/N784 in Arnhem. Neem afrit 26- Arnhem-Noord-
Knooppunt Waterberg vanaf de A12/E35. Neem de Schelmseweg naar de 
Amsterdamseweg/N224 tot de kruising Heijenoordseweg en sla hier rechtsaf. 
Volg dan onderstaande routebeschrijving vanaf de Heijenoordseweg. 

• Komend vanaf het centrum Amsterdamseweg/N224 tot de kruising 
Heijenoordseweg en sla hier linksaf.  
(Dus niet bij hoofdingang Dorp maar afslag verder) 
Volg dan onderstaande routebeschrijving vanaf de Heijenoordseweg. 

• Komend vanaf de A325 (Nijmegen) neemt u de afslag richting de Batavierenweg 
(N225). Vervolgens slaat u rechtsaf bij de Eldenseweg en volgt u de 
verbindingsweg naar Oosterbeek (voeg in op de Oude Kraan/N225). U slaat 
rechtsaf bij de Oranjestraat, rechtdoor over het spoor en volg dan de 
Noordelijke Paralelweg, linksaf de Tormentilstraat. Daarna 1ste straat rechts, de 
Gentiaanstraat die weer overgaat naar de Wildbaan (op kruispunt links en 
grindpad rechts zijn parkeerplaatsen).  
Volg verder vanaf Wildbaan de route als hier verder beschreven. 

 

Het Dorp 
SIZA dorp groep 
www.sizadorpgroep.nl 

Hoofdtelefoon SIZA 
026 - 377 67 22 

 

Contact: 
Secretariaat CTB: 
ctb@umcutrecht.nl 
088 – 75 588 65 

 

http://www.sizadorpgroep.nl/


    Routebeschrijving vanaf de Heijenoordseweg: 

Let op de richtingbordjes aan de linkerzijde van de weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Neem de 4de  afslag links en volg Tra tot aan het eerstvolgende kruispunt 
U komt voorbij een aantal parkeerplaatsen bij de fa. Kersten alwaar u kunt parkeren. 

• Ga bij het kruispunt linksaf de Wildbaan op (als u de tweede weg links -grindpad-  op gaat,  
 zijn daar ook nog een aantal parkeerplaatsen). 

 

 

 

 

 

 

 

• Ga rechtdoor op de Wildbaan tot aan de Veegplaats waar de Stroperweg aan ligt. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Er is één parkeerplaats gereserveerd voor de bezoekers van de polikliniek.  

Hier staat een bord met het logo van het UMC Utrecht. 
Mocht deze bezet zijn, dan kunt u parkeren op de parkeerplaatsen die nog aanwezig zijn op Het Dorp.  

• Ga de schuifduren door en neem binnen de lift naar boven (knop Vogelaarweg) en boven aangekomen 
gaat u uit de lift rechts en meld u zich op nummer 13. 


