
Looproute vanaf  
parkeergarage Musis Arnhem
 
•   Loop naar het noorden op de Velperbinnensingel,  

richting het Velperplein.
•   Ga rechtdoor op het Velperplein, steek de  

Roggestraat over en volg het Velperplein verder.
•   Sla linksaf naar de Telefoonstraat.  

Je vindt de bestemming rechts van je.   

Jobdigger routebeschrijving  
en parkeermogelijkheden

Adres

Telefoonstraat 3
6811 AS Arnhem
Gelderland, Nederland

Arnhem

Parkeren in de buurt

Parkeergelegenheden en looproute
Dichtbij Jobdigger zitten parkeergarage Musis Arnhem (uurtarief € 2,52) en parkeergarage  
Velperplein Arnhem (uurtarief € 2,20). Je vindt ze door de borden centrumring + P te volgen.  
Vanaf deze garages ben je lopend binnen enkele minuten bij Jobdigger:

Looproute vanaf  
parkeergarage Velperplein Arnhem

•   Loop naar het zuidwesten op de Spoorwegstraat, 
richting het Velperplein.

•   Scherpe bocht naar rechts naar het Velperplein.
•   Sla linksaf om op het Velperplein te blijven.
•   Sla nogmaals linksaf om op het Velperplein te blijven. 
•   Sla rechtsaf naar de Telefoonstraat.  

Je vindt de bestemming rechts van je.  
 

Overige parkeermogelijkheden
In en rondom het centrum van Arnhem kun je betaald parkeren op straat. De kosten bedragen gemiddeld  
€ 2,90 per uur. Verder van het centrum af, ten noorden en oosten, kan in veel straten tegen een uurtarief  
van € 1,75 worden geparkeerd.



Route vanaf  
station Arnhem Centraal
 
Bus
Vanaf station Arnhem Centraal vertrekt om de 
paar minuten een bus richting het Velperplein. 
Vanaf het Velperplein is het nog 1 minuut lopen 
naar de Telefoonstraat, zie hieronder.  
Je kunt lijn 1, 2, 3, 60, 62, 300 of 331 pakken.

Looproute
Vanaf station Arnhem Centraal kun je ook direct 
lopen. Binnen 10 minuten ben je bij het kantoor 
van Jobdigger.

•   Loop vanaf het station naar het oosten op de 
Nieuwe Stationsstraat.

•   Blijf op de Nieuwe Stationsstraat en ga  
vervolgens rechtdoor of rechts om op het  
Willemsplein te komen.

•   Volg het Willemsplein en steek over ten hoog-
te van de Jansbuitensingel, om verder te gaan 
op de Jansbinnensingel.

•   Sla rechtsaf naar het Velperplein en direct 
weer rechtsaf naar de Telefoonstraat.  
Je vindt de bestemming rechts van je.

Route vanaf  
station Arnhem Velperpoort
 
Bus
Vanaf station Arnhem Velperpoort vertrekt iedere 
7 minuten een bus richting het Velperplein. Vanaf 
het Velperplein is het nog 1 minuut lopen naar 
de Telefoonstraat, zie hieronder. Je kunt lijn 1, 7, 
27 of 29 pakken.

Looproute
 Vanaf station Arnhem Velperpoort kun je ook 
direct lopen. Binnen 9 minuten ben je bij het 
kantoor van Jobdigger.

•   Neem de trap op station Velperpoort  
richting het zuidoosten.

•   Sla daarna rechtsaf richting de Ingenieur  
J.P. van Muijlwijkstraat.

•   Sla opnieuw rechtsaf op de Ingenieur  
J.P. van Muijlwijkstraat en volg de weg tot je je 
op het Velperplein bevindt.

•   Sla rechtsaf op het Velperplein en daarna 
direct linksaf om op het Velperplein te blijven.

•   Steek de Jansbinnensingel over en sla opnieuw 
linksaf om op het Velperplein te blijven.

•   Sla vervolgens rechtsaf naar de Telefoonstraat. 
Je vindt de bestemming rechts van je.


