
Bezoekersinformatie
                 rechtbank Gelderland1  Bezoekadres Nijmegen

Oranjesingel 56 
6511 NW Nijmegen

 2  Bezoekadres Apeldoorn
Stationsstraat 104  
7311 MJ Apeldoorn

3  Bezoekadres Arnhem
Walburgstraat 2-4  
6811 CD Arnhem

 4  Bezoekadres Zutphen
Martinetsingel 2 
7201 DT Zutphen

 2  3

4

Openingstijden gerechtsgebouwen
Maandag tot en met vrijdag:
Van 8 uur in de ochtend tot 5 uur in 
de middag. 
Tijdens deze openingstijden zijn we 
bereikbaar op: 088 361 20 00
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Toegangscontrole
Medewerkers van de beveiliging controleren
uw kleding en tas op voorwerpen die als  
wapen  gebruikt kunnen worden (zoals een 
nagelvijl, zakmes, schaar). Deze controle door 
de scanstraat is verplicht voor iedere bezoeker.

Locatie Zutphen
Martinetsingel 2, 7201 DT Zutphen

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
• Martinetsingel 2 (maximaal 4 uur parkeren) | 

1 minuut lopen*
• ’s-Gravenhof 2 (maximaal 4 uur parkeren) |  

3 minuten lopen
• Polsbroek 70 | 6 minuten lopen

Vanaf station Zutphen
10 minuten lopen

Bus:
Halte Polsbroek | 5 minuten lopen 

* Voor het gebouw zijn een beperkt aantal gratis
parkeerplekken beschikbaar. Vraag bij de balie naar  
de mogelijkheden of parkeerkaart.

Locatie Apeldoorn
Stationsstraat 104, 7311 MJ Apeldoorn

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
• Koningshaven-Centrum | Stationsstraat 94 

(navigatieadres: Korte Molenstraat) |  
2 minuten lopen

• Parking Apeldoorn Centrum | Kanaalstraat 9 | 
2 minuten lopen

Vanaf station Apeldoorn
5 minuten lopen | geen bus naar locatie

Voor alle 4 locaties van de rechtbank  
Gelderland geldt:
Bekijk www.rechtbankgelderland.nl voor de 
meest actuele informatie. 

Wij adviseren u om uw reis te plannen via 
www.9292.nl voor openbaar vervoer en via 
www.vananaarbeter.nl voor de auto.

Voorzieningen
De gebouwen van rechtbank Gelderland
beschikken over:
• Mindervalide ingang en -toilet
• Ringleiding voor slechthorenden in 

zittings zalen (niet in Apeldoorn)
• Gratis koffie, thee en water
• Lunchroom (alleen in Arnhem) open van  

half 9 in de ochtend tot half 2 in de middag
• Gratis wifi (toegangscode bij de balie)

Huisregels
Niet toegestaan 

• Filmen, foto’s of geluidsopnamen maken
• Geluid van mobiele telefoon aan tijdens 

de zitting
• Eten of drinken in de rechtszaal
• Roken
• Alcohol en verdovende middelen
• Wapens en explosieven
• Dieren (behalve hulphonden)
• Gezichtsbedekkende kleding dragen

Locatie Arnhem
Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
• Broerenstraat Q-Park | Broerenstraat 51 |  

3 minuten lopen
• Rozet parkeergarage | Langstraat 10 |  

5 minuten lopen

Vanaf Centraal Station Arnhem
17 minuten lopen

Bus:
• Halte Eusebiuskerk l 1 minuut lopen
• Halte Stadstheater Arnhem l 4 minuten 

lopen 

Locatie Nijmegen
Oranjesingel 56, 6511 NW Nijmegen

De ingang is beveiligd, wacht in de hal. De 
beveiliging ziet u en haalt u op. Dit kan een 
paar minuten duren.

Dichtstbijzijnde parkeergelegenheid
• P5 Parkeergarage Mariënburg |  

Arsenaalgas 8 | 4 minuten lopen
• P7 Wedren | Waldeck Pyrmontsingel 40 |  

4 minuten lopen
• P4 Molenpoort | Tweede Walstraat 45 |  

4 minuten lopen

Vanaf station Nijmegen
15 minuten lopen

Bus:
• Halte Hertogplein | 4 minuten lopen
• Halte Nijmegen plein | 8 minuten lopen

Checklist
Voorbereiding bezoek rechtbank

 Controleer op welke locatie u moet zijn
 Controleer de route en reistijd
 Neem een geldig legitimatiebewijs mee
 Neem de oproepbrief / uitnodiging voor 

de zitting mee

Aankomst op de rechtbank
 Toegangscontrole
 Melden bij de medewerkers van de 

balie. Zij verwijzen u naar de bodebalie 
 Meldt u zich daarna ook altijd bij de 

bode (medewerker van de rechtbank), 
zodat het duidelijk is dat u aanwezig 
bent

 De bode informeert u als uw zaak  
begint en geeft aan waar u mag gaan 
zitten
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