
Routebeschrijving Paintballworld Arnhem 
 
Adresgegevens:    GPS coördinaten: 
Meijnerswijk 13a    (Lat) 51.98093, (Long) 5.89443 
6841 HA Arnhem 
 

 
 

Route vanaf het centrum van Arnhem 
 
Met de auto: 

- U volgt de Centrumring volgt borden ‘Andere Richtingen’. 
- Wanneer u de Willemstunnel door bent gereden (ter hoogte van het station) volgt 

u borden ‘Arnhem Zuid – Nijmegen – Zutphen – Oberhausen’. 
- U volgt de weg en rijdt via de Nelson Mandelabrug over de Nederrijn. 
- Na de brug neemt u de eerste afslag, u verlaat de N225. 
- Onderaan de afslag, slaat u linksaf. Volg borden ‘Meijnerswijk’. 
- U rijdt rechtdoor en volgt borden ‘Paintballworld Parkeren’. 
- Vanaf de parkeerplaats wandelt u naar het hoofdgebouw om u aan te melden. 

 
 



Met het Openbaar Vervoer: 
- Vanaf Station Arnhem kunt u te voet naar Paintballworld. Volg dan de 

routebeschrijving te voet. 
- Vanaf Station Arnhem kunt u ook met de bus naar Paintballworld via lijnen 4, 5, 6, 

7 of N31. 
- Uitstappen bij halte ‘De Praets’. 
- Vanaf de halte steekt u over, waarna u via de trap onderaan de weg komt. 
- Onderaan slaat u linksaf en volgt de weg onder de brug door. 
- U blijft de weg volgen tot aan borden ‘Paintballworld Parkeren.’ 
- Vanaf de parkeerplaats wandelt u naar het hoofdgebouw om u aan te melden. 

 
Te voet vanaf het centrum (10 – 15 minuten): 

- U wandelt de Nelson Mandelabrug op om het water over te steken. 
- Aan de andere kant kunt u via de trap onderaan de weg komen. 
- Onderaan slaat u linksaf en volgt de weg onder de brug door. 
- U blijft de weg volgen tot aan borden ‘Paintballworld Parkeren.’ 
- Vanaf de parkeerplaats wandelt u naar het hoofdgebouw om u aan te melden. 

 

Vragen? 
 
Heeft u onderweg vragen, loopt u vertraging op of kunt u het niet vinden? Neem dan 
contact met ons op via 06-24619456. 
 
 
 
 


