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Openbaar vervoer
Als u uit het station komt, slaat u linksaf in de richting van de taxistandplaats.
U volgt van daar af het fietspad dat evenwijdig aan de spoorlijn loopt.
Daarbij passeert u aan de achterzijde het gebouw van (voormalig) Centraal Beheer.
Loop door tot u uitkomt bij de verkeerslichten aan de Koning Stadhouderlaan.
Aan de overzijde ziet u het Prinsgebouw. U steekt over en tussen de gebouwen door komt u bij de
hoofdingang.
Het is circa 15 minuten lopen.
U kunt ook de bus nemen. Er zijn verschillende lijnen die op de Prins Willem Alexanderlaan (halte
Amaliapark) of op de Ritbroekstraat stoppen.
Vanuit richting Amersfoort en Deventer (A1)
- afslag Apeldoorn/Hoenderloo of Apeldoorn-Zuid
- richting Apeldoorn Centrum aanhouden
- na het spoorwegviaduct linksaf, links het Prinsgebouw
Vanuit richting Zwolle en Arnhem (A50)
- afslag Amersfoort (A1)
- afslag Apeldoorn-Zuid
- richting Apeldoorn Centrum aanhouden
- na het spoorwegviaduct linksaf, links het Prinsgebouw
Vanuit richting Harderwijk (N344)
- eerst Apeldoorn Centrum aanhouden
- bij de Grote Kerk P. Vosselmanstraat volgen
- bij politie/brandweer richting Station aanhouden
- bij tweede verkeerslicht rechtsaf, links het Prinsgebouw
Parkeren:
U kunt parkeren aan de achterzijde van het gebouw. Bij de slagboom meldt u zich bij Stichting
Salvage. U kunt uw auto neerzetten op de parkeerplaatsen waar een bordje staat met het logo van
e
Stichting Salvage, deze kunt u vinden in het 2 straatje links, aan de linkerzijde, als u de parkeerplaats
oprijdt, of bij een bordje bezoekers. Als deze parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn, mag u ook
parkeren bij de blanco bordjes. Indien deze ook bezet zijn kunt u betaald parkeren aan de
Waterloseweg of de Prins Willem Alexanderlaan (aan de overzijde van de straat).

