Routebeschrijving naar Over Rood Arnhem, van Slichtenhorststraat 34, 6821 CM Arnhem.
NB1: komst met openbaar vervoer geniet de voorkeur in verband met parkeerprobleem in de buurt.
NB2: Over Rood zit op de eerste verdieping en is alleen met de trap bereikbaar.
Over Rood zit in de oude pastorie van de vroegere St. Martenkerk. De ingang zit aan het pleintje voor
de tot appartementen verbouwde kerk. Als je het pleintje opgaat zie je rechts de voordeur. Naast die
deur zit een bordje Over Rood met een aparte bel. Als je die bel gebruikt komt er iemand naar
beneden om je binnen te laten.

Openbaar vervoer:
trein naar Arnhem, buslijn 3 richting Burgers Zoo, uitstappen bij halte Graaf Ottoplein, teruglopen
vanuit richting vanwaar je gekomen bent, linksaf de van Slichtenhorststraat in.
Dan is het nog 200 meter lopen naar nummer 34.

Auto:
Vanuit richting Apeldoorn: Volg de A50 naar de Apeldoornseweg/N784 in Arnhem. Neem afrit 20Arnhem-Centrum vanaf de A50. Voeg in op de Apeldoornseweg/de N784. Sla linksaf naar de Jacob
Cremerstraat. Sla linksaf naar de Sloetstraat. Sla rechtsaf bij de 1e dwarsstraat, de Van
Slichtenhorststraat op.
Vanuit richting Utrecht: Neem de A12 Neem afrit 26-Arnhem-Noord-Knooppunt Waterberg vanaf

de A12. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Apeldoornseweg/de N784(borden
naar Arnhem). Sla linksaf naar de Jacob Cremerstraat. Sla linksaf naar de Sloetstraat. Sla rechtsaf bij
de 1e dwarsstraat, de Van Slichtenhorststraat op.
Vanuit richting Nijmegen: Neem de A325. Rij door op de A325 en volg de borden Elst/Arnhem. Weg
vervolgen naar de Nijmeegseweg/de N325 (borden naar Rijnhal/Grote Koppel/Centrum). Weg
vervolgen naar het De Monchyplein. Neem op de rotonde de 2e afslag richting Eusebius buitensingel
(richting Apeldoorn). Weg vervolgen naar het Velperplein. Volg de 2 rechterrijstroken voor richting
Apeldoorn om rechtsaf te slaan naar de Apeldoornsestraat. Sla rechtsaf bij het derde
stoplicht naar de Jacob Cremerstraat. Neem de eerste straat rechts, de Sloetstraat. Neem de eerste
straat rechts naar de Van Slichtenhorststraat.

.

