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Welkom bij Alliander locatie Arnhem Bellevue hoofdkantoor 
 

Bellevue is een bijzondere locatie. Door diverse slimme en duurzame oplossingen voorziet dit 

pand voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte en besparen we flink op ons 

energieverbruik. Daarnaast kenmerkt het gebouw zich door het gebruik van duurzame 

materialen en hergebruik van bouwafval. Net als elders in onze organisatie heeft ook in Bellevue 

veiligheid de hoogste prioriteit. Onze ambitie op het gebied van veiligheid luidt: Iedereen veilig 

thuis! We willen dat onze klanten, collega’s en de partijen waarmee we samenwerken iedere 

dag veilig thuis komen. Omdat wij uw veiligheid en gezondheid voorop stellen en uw bezoek aan 

onze locatie zo prettig mogelijk willen maken, vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken: 

 

Wij ontvangen u graag bij de ontvangstbalie in de centrale hal van ons gebouw. 
Hier kunt u zich aanmelden en ontvangt u een bezoekerspas. Deze draagt u 
zichtbaar en levert u bij uw vertrek weer in 

 

Heeft u een afspraak met één van onze collega’s? Dan is hij/zij verantwoordelijk 
voor u tijdens uw bezoek. Voor of na uw afspraak bent u van harte welkom in 
het atrium of restaurant op de 2e etage om te werken of overleggen met 
anderen  

 

Geleidehonden zijn welkom. Voor uw hond is er water beschikbaar bij de 
ontvangstbalie. De hond mag mee in het gehele pand.  
Huisdieren zijn verder niet toegestaan in het gebouw 

 

Er is een minder valide toilet aanwezig in het gebouw. Deze bevindt zich in 
bouwdeel E op iedere etage  

 

Er is een lactatieruimte (kolfruimte) aanwezig in het gebouw. Deze bevindt zich 
in bouwdeel F op de begane grond; F.0.402. Wilt u gebruik maken van deze 
ruimte, meldt u zich bij de ontvangstsbalie  

 

Er is een stilte/gebedsruimte aanwezig in het gebouw. Deze bevindt zich in 
bouwdeel F op de begane grond; F.0.405. Wilt u gebruik maken van deze 
ruimte, meldt u zich bij de ontvangstsbalie   

 

In geval van calamiteiten kunt u bellen naar alarmnummer 088 - 191 23 33. Op 
de achterkant van uw bezoekerspas vindt u meer informatie, onder meer over 
wat te doen bij een ongeval, brand of een ontruiming  

 

Hoort u het ontruimingsalarm? Dan is het van groot belang om het gebouw 
direct te verlaten. Volg de vluchtroute naar de verzamelplaats. Deze bevindt 
zich aan de achterzijde van het gebouw. Volg altijd de instructies van het BHV-
team op 

 

Maakt u gebruik van de trap? Houd dan de trapleuning vast 

 

Voor uw en onze veiligheid is er in en rondom dit gebouw (camera)toezicht 
aanwezig  

 

Bellevue is een rookvrij gebouw. Roken is alleen buiten toegestaan in de 
rookabri aan de achterzijde (spoorzijde) van het gebouw  

 

Als u iets wilt eten of drinken, dan kunt u terecht in een van de restaurants (op 
de begane grond of de 2e etage). Betalen is mogelijk via PIN of contactloos 
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Op deze locatie kunt u gebruik maken van de public wifi. Werkt u liever met een 
persoonlijke wificode? Vraag bij de ontvangstbalie naar een inlogcode 

 

U heeft geen uitrijkaart nodig bij het verlaten van het parkeerterrein. De 
slagboom gaat automatisch omhoog. Staat u geparkeerd in de parkeergarage 
onder Arnhem Centraal Station, dan kunt u uw parkeerkaart laten scannen bij 
de ontvangstbalie 

 

Er zijn laadpalen aanwezig. U kunt uw elektrische auto opladen. Het is niet 
mogelijk om vooraf een laadpaal te reserveren 

 

 

Routebeschrijving 

 
Adres 
Utrechtseweg 68  
6812 AH Arnhem 
 
Navigatie 
Als u een navigatiesysteem gebruikt, adviseren wij de straatnaam Nachtegaalspad 2 in Arnhem 
in te voeren. Deze straat ligt naast ons gebouw. 
 
Met de auto 
U komt vanuit Amsterdam / Utrecht (A12)  
Houd Arnhem aan, totdat u de borden Oosterbeek / Wolfheze / Arnhem – Centrum ziet (afrit 
25). Daar verlaat u de A12 en komt u op de N224 (Amsterdamseweg). Deze weg blijft u volgen. 
Vlak voordat u Arnhem inrijdt slaat u bij de stoplichten rechtsaf naar de Heijenoordseweg. Deze 
weg blijft u volgen totdat u bij een T-splitsing komt. U gaat rechtsaf de spoorbrug over en rijdt 
rechtdoor over de Oranjestraat. Bij de stoplichten aan het einde van de Oranjestraat gaat u 
linksaf de Utrechtseweg op (N225) en houdt dan direct links aan. Ons pand ziet u na ca 800 
meter aan uw linkerzijde.  
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U komt vanuit Nijmegen (A325) 
Blijf de A325 volgen totdat de richting Oosterbeek/ Arnhem – Centrum wordt aangegeven (aan 
uw linkerhand ziet u het Gelredome) en ga linksaf. Hierna slaat u bij het tweede verkeerslicht 
rechtsaf, richting N225/Centrum/Oosterbeek (Eldenseweg). U rijdt over de Nelson 
Mandelabrug, volgt de borden ‘Centrum’ en houdt aan het einde van de brug bij de 
verkeerslichten links aan. Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer linksaf, nu onder de brug 
door. * U rijdt nu op Onderlangs (N225) richting Oosterbeek. Voorbij de stoplichten (en kruising 
met de Utrechtsestraat) gaat u rechtsaf naar de Wilhelminastraat, neemt u de eerste weg 
rechts naar de Alexanderstraat en gaat u direct weer rechts naar de Oranjestraat. Bij de 
stoplichten aan het einde van de Oranjestraat gaat u linksaf de Utrechtseweg op (N225) en 
houdt dan direct links aan. Ons pand ziet u na ca 800 meter aan uw linkerzijde. 
 
U komt vanuit Rotterdam (A15)  
Rij langs Gorinchem en Tiel en blijf de borden Arnhem volgen totdat u aan het einde van de 
A15 vanzelf de A325 op draait. Zie verder de beschrijving vanuit Nijmegen.  
 
U komt vanuit Apeldoorn (A50) 
Neem op de A50 afslag Arnhem – Centrum (afrit 20). U volgt de borden Arnhem en rijdt de 
weg helemaal uit (Apeldoornseweg) tot u na 4,5 km onder een spoorviaduct doorrijdt. Daarna 
slaat u bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf (Jansbuitensingel). Vervolgens gaat u na 
het tweede verkeerslicht door de Willemstunnel (richting Oosterbeek), waarna u bij de 
verkeerslichten rechtsaf slaat. Lees verder bij*  
 
U komt vanuit Oberhausen / Doetinchem (A12) / Zutphen (A48) 
Rij over het verkeersplein ‘Velperbroek’ richting Arnhem / Nijmegen. U rijdt nu op de N325 en 
blijft de borden Arnhem / Nijmegen volgen. Na de brug over de Nederrijn gaat u na 2 km bij de 
verkeerslichten rechtdoor, richting Elden / Oosterbeek / Centrum met aan uw linkerhand het 
Gelredome. Hierna slaat u bij het tweede verkeerslicht rechtsaf, richting N225 / Centrum / 
Oosterbeek (Eldenseweg). U rijdt over de Nelson Mandelabrug, volgt de borden ‘Centrum’ en 
houdt aan het einde van de brug bij de verkeerslichten links aan. Bij de volgende verkeerslichten 
gaat u weer linksaf, nu onder de brug door. Lees verder bij * . 
 
Parkeren 
Er is een eigen parkeerterrein bij het Alliander gebouw. 
Is er een parkeerplaats voor u gereserveerd (zie het emailbericht)? Dan kunt u gebruik maken van 
een van de bezoekersparkeerplaatsen op het parkeerterrein. Als u voor het gebouw staat, bevindt 
deze zich aan de rechterzijde. 
Onze parkeerplaats is voorzien van een kentekencamera. Als uw kenteken bij ons bekend is, dan 
kunt u bij de slagboom meteen naar binnen rijden. 
Klopt uw kenteken in de e-mail bevestiging niet of is deze niet ingevuld? Pas dan uw kenteken 
tot 1 dag voor uw bezoek aan via de knop ‘wijzig/vul kenteken’ in het emailbericht. 
Gaat de slagboom toch niet open? Meldt u zich dan aan via de intercom bij de slagboom. 
 
Looproute vanaf de parkeergarage Centraal  
Is er geen parkeerplaats beschikbaar op ons parkeerterrein? Dan kunt u parkeren in de 
parkeergarage van Arnhem Centraal. Houdt rekening met een extra reistijd van ongeveer 15 
minuten. Volg in de parkeergarage de gele borden die verwijzen naar uitgang ‘Kantorenplein’ 
(ook wel te herkennen aan de logo’s van VGZ, Atos, WTC en Regus). Vervolgens loopt u in 5 
minuten, via route   zie kaartje hieronder), naar onze locatie. Neem de inrijkaart van de 
parkeergarage met u mee en laat deze na uw bezoek bij onze ontvangstbalie scannen tot een 
uitrijkaart. 
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Met het openbaar vervoer 
Vanaf station Arnhem is het, via route     (zie kaartje hieronder) circa 5 minuten lopen. Neem de 
uitgang Sonsbeekzijde. Ga bij de uitgang van het station linksaf en neem vervolgens weer de 
eerste afslag links. Neem de fietsbrug over het spoor, ga direct na de brug naar rechts en volg 
de borden Alliander. Ons pand heeft een entree aan de voorzijde en aan de spoorzijde. 
U kunt ook de bus nemen (1 halte vanaf het station). De bussen vertrekken aan de centrumzijde 
(3). U kunt gebruikmaken van lijn 1 (richting Oosterbeek), 51 of 352 (richting Wageningen). U 
stapt uit bij halte Museum Arnhem. 
 
 
 

 


