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Per auto 

Vanuit Utrecht (A12) / Apeldoorn (A50) 

• Kies de A12/ E35 richting Arnhem / Oberhausen.  

• Neem afrit 27 Velp / Zutphen / Arnhem. 

• Volg op knooppunt Velperbroek de borden Nijmegen (N325).  

• Ga op het eerste kruispunt bij de verkeerslichten rechtsaf (Lange Water), ga 

bij diverse verkeerslichten en kruispunten rechtdoor, ga spoorwegovergang 

over en sla bij de volgende verkeerslichten linksaf. U komt op de 

Velperweg. 

• Volg de Velperweg, na circa 1,5 kilometer (u ziet een hoog kantoorgebouw 

met een waterpartij aan uw linkerhand) gaat u bij de verkeerslichten linksaf 

de Tivolilaan op. Aan uw linkerhand ziet u het kantoorpand. CGI is 

gevestigd op de 7e etage.  

 

Vanuit Doetinchem / Oberhausen (A12) 

• Neem de afslag Velp / Zutphen / Arnhem.  

• Volg op het knooppunt Velperbroek de borden Nijmegen (N325).  

• Ga op het eerste kruispunt bij de verkeerslichten rechtsaf (Lange Water), ga 

bij diverse verkeerslichten en kruispunten rechtdoor, ga spoorwegovergang 

over en sla bij de volgende verkeerslichten linksaf. U komt op de 

Velperweg. 

• Volg de Velperweg, na circa 1,5 kilometer (u ziet een hoog kantoorgebouw 

met een waterpartij aan uw linkerhand) gaat u bij de verkeerslichten linksaf 

de Tivolilaan op. Aan uw linkerhand ziet u het kantoorpand. CGI is 

gevestigd op de 7e etage.  

 

Vanuit Zutphen / Dieren (A325) 

• Volg op het knooppunt Velperbroek de borden Nijmegen (N325).  

• Ga op het eerste kruispunt bij de verkeerslichten rechtsaf (Lange Water), ga 

bij diverse verkeerslichten en kruispunten rechtdoor, ga spoorwegovergang 

over en sla bij de volgende verkeerslichten linksaf. U komt op de 

Velperweg. 

• Volg de Velperweg, na circa 1,5 kilometer (u ziet een hoog kantoorgebouw 

met een waterpartij aan uw linkerhand) gaat u bij de verkeerslichten linksaf 

de Tivolilaan op. Aan uw linkerhand ziet u het kantoorpand. CGI is 

gevestigd op de 7e etage.  
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Vanuit Nijmegen (A325) 

• Ga op het kruispunt (Het Gelredome ligt aan uw linkerhand) rechtsaf de 

Batavierenweg op, deze gaat over in de Pleijweg N325.  

• Sla op het tweede kruispunt linksaf (Lange Water), ga bij diverse 

verkeerslichten en kruispunten rechtdoor, ga spoorwegovergang over en 

sla bij de volgende verkeerslichten linksaf. U komt op de Velperweg. 

• Volg de Velperweg, na circa 1,5 kilometer (u ziet een hoog kantoorgebouw 

met een waterpartij aan uw linkerhand) gaat u bij de verkeerslichten linksaf 

de Tivolilaan op. Aan uw linkerhand ziet u het kantoorpand. CGI is 

gevestigd op de 7e etage. 

Parkeren 

Voor gebouw De Enk is het parkeerterrein. Door het aanbieden van je 

CGI badge aan de kaartlezer bij de slagboom, kan je dit terrein 

betreden. Als het terrein vol is kan je op het achterste terrein terecht.  

Als je voorbij het gebouw rijdt zie je aan het einde van de weg een open 

parkeerterrein liggen deze mag gebruikt worden door huurders van de 

omliggende bedrijven. 

Per openbaar vervoer: 
 

Per trein  (totaal 20 minuten: 3 minuten trein,17 minuten lopen) 

Alle stoptreinen in de richtingen Doetinchem, Winterswijk en Zutphen stoppen 

op Station Arnhem Velperpoort. Vanaf Station Arnhem Velperpoort is het 

ongeveer 15 minuten lopen naar kantoorgebouw de Enk. Vanaf het station sla je 

linksaf naar de Velperweg. Aan je rechterhand zie je op een gegeven moment 

het Akzo Nobel gebouw. De weg achter dit gebouw is de Tivolilaan. Sla de 

Tivolilaan in en aan je linkerhand vind je het kantoorgebouw de Enk. 

 

Per bus  (totaal 15 minuten: 12 minuten bus, 3 minuten lopen) 

Vanaf Station Arnhem kunnen de volgende bussen worden genomen: bus 1 

richting Velp, bus 7 richting Geitenkamp, bus 26 richting Dieren en bus 331 

richting Velp Zuid. Stap uit bij halte Raapopseweg. Aan je rechterhand zie je op 

een gegeven moment het Akzo Nobel gebouw. De weg achter dit gebouw is de 

Tivolilaan. Sla de Tivolilaan in en aan je linkerhand vind je het kantoorgebouw 

de Enk. 

 


