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Routebeschrijving IFV, locatie Arnhem 
 

Adresgegevens 
 

Instituut Fysieke Veiligheid 

Kemperbergerweg 783, 6816 RW  Arnhem 

026 355 24 00 

 
Openbaar vervoer 
 

Vanaf NS-station Arnhem Centraal: aan de voor- of achterzijde van het station neemt u buslijn 9 

richting Schaarsbergen/Heidekamp. Uitstappen bij Museum 40-45. U vindt het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV) aan de overkant van de weg. 

 
Eigen vervoer 
 

Vanuit Den Haag/Utrecht (A12) 

Via de A12 richting Arnhem. Neem afrit 25 Oosterbeek. Aan het einde van de afrit gaat u rechtsaf 

(N224) richting Park Hoge Veluwe. U blijft richting Park Hoge Veluwe volgen. Bij de rotonde ná de 

ingang van het Park Hoge Veluwe rechtsaf richting Schaarsbergen/Arnhem. Het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV) bevindt zich na 300 meter aan uw rechterhand. 

 

Vanuit 's-Hertogenbosch (A50/A12) en Rotterdam (A15/A50/A12) 

Bij knooppunt Valburg via de A50 richting Apeldoorn. Bij knooppunt Grijsoord gaat u richting Utrecht 

(A12). Niet invoegen op de hoofdrijbaan, maar afrit 25 Oosterbeek nemen. Aan het einde van de afrit 

gaat u linksaf (N224) richting Park Hoge Veluwe. U blijft richting Park Hoge Veluwe volgen. Bij de 

rotonde ná de ingang van het Park Hoge Veluwe rechtsaf richting Schaarsbergen/Arnhem. Het 

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bevindt zich na 300 meter aan uw rechterzijde.  

 

Vanuit Nijmegen (A325/A15/A50/A12) 

Via de A325 en A15 richting Rotterdam. Bij knooppunt Valburg via de A50 richting Apeldoorn. Bij 

knooppunt Grijsoord gaat u richting Utrecht (A12). Niet invoegen op de hoofdrijbaan, maar afrit 25 

Oosterbeek nemen. Aan het einde van de afrit gaat u linksaf (N224) richting Park Hoge Veluwe. U blijft 

richting Park Hoge Veluwe volgen. Bij de rotonde ná de ingang van het Park Hoge Veluwe rechtsaf 

richting Schaarsbergen/Arnhem. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bevindt zich na 300 meter aan 

uw rechterhand.  

 

Vanuit Apeldoorn/Zwolle (A50) 

Via de A50 richting Arnhem. Neem afrit 21 Schaarsbergen. Bij het einde van de afrit linksaf richting 

Schaarsbergen. Na 4 kilometer op de rotonde linksaf richting Schaarsbergen. Het Instituut Fysieke 

Veiligheid (IFV) bevindt zich na 300 meter aan uw rechterhand.  
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Vanuit Zevenaar (A12) en Doetinchem (A18/A12) 

Via de A12 richting Utrecht. Neem afrit 26 Arnhem-Noord. Aan het eind van de afrit rechtsaf richting 

Park Hoge Veluwe/Terlet. Na ruim 2 km. linksaf (viaduct over de A50) richting 

Schaarsbergen/Arnhem. Na 4 kilometer op de rotonde linksaf richting Schaarsbergen.  

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bevindt zich na 300 meter aan uw rechterhand. 

Parkeren 

Zijn alle plaatsen rondom het IFV bezet, dan hebben we een goede uitwijkmogelijkheid direct 

tegenover de ingang van het IFV. Hier kunt u op de verharde rand langs het grasveld (150 m) 

parkeren. Het is niet toegestaan om op het grasveld te parkeren of langs de Kemperbergerweg. Bij 

congressen of grote evenementen kan er uitgeweken worden naar een parkeerterrein bij het Nationaal 

Park de Hoge Veluwe. Op dat moment wordt pendelvervoer verzorgd. Het IFV zet verkeersregelaars 

in. Wij verzoeken u vriendelijk de instructies op te volgen. 

Wilt u zeker zijn van een parkeerplek, dan is het dagelijks tussen 08.00 en 22.00 uur mogelijk om op 

het parkeerterrein van Nationaal Park de Hoge Veluwe te parkeren. Dit terrein ligt op 10 minuten 

wandelen van het IFV. Het adres is Park De Hoge Veluwe, Koningsweg 17, 6816 TC Arnhem. De 

kosten voor parkeren bedragen € 3,40 per dag. De receptie van het IFV heeft uitrijkaarten.




