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Bereikbaarheid 
Goed bereikbaar met openbaar vervoer 

Bij Omnisport Apeldoorn bevinden zich twee stations in de buurt. Station Apeldoorn 

Osseveld en station Apeldoorn De Maten. Je bereikt Omnisport vanaf station Osseveld te 

voet in ongeveer 10 minuten en vanaf station De Maten in ongeveer 5 minuten. 

Locatie centraal in Nederland 

Omnisport Apeldoorn ligt centraal in Nederland. De locatie is naast de A50 gelegen 

Route vanuit richting Zwolle 

Neem op de A50 afslag 24 Apeldoorn, sla rechts af aan het einde van de afrit en volg de 

route richting Apeldoorn. Sla wanneer je de ringweg nadert linksaf en volg de route Ring 

Zuid (oost). Blijf de ring ongeveer 200 meter volgen, sla dan rechtsaf en u heeft Omnisport 

bereikt. 

Route vanuit richting Arnhem 

Neem op de A50 afslag 24 Apeldoorn, sla rechts af aan het einde van de afrit en volg de 

route richting Apeldoorn. Sla wanneer je de ringweg nadert linksaf en volg de route Ring 

Zuid (oost). Blijf de ring ongeveer 200 meter volgen, sla dan rechtsaf en u heeft Omnisport 

bereikt. 

Route vanuit richting Deventer 

Neem op de A1 afslag 21 Voorst, sla rechts af aan het einde van de afrit en volg de route 

richting Apeldoorn. Sla wanneer je de ringweg nadert linksaf en volg de route Ring Zuid 

(oost). Blijf de ring ongeveer 200 meter volgen, sla dan rechtsaf en u heeft Omnisport 

bereikt. 

Route vanuit richting Amersfoort 

Neem op de A1 bij knooppunt Beekbergen afslag Zwolle, neem vervolgens op de A50 afslag 

24 Apeldoorn, sla rechts af aan het einde van de afrit en volg de route richting Apeldoorn. 

Sla wanneer je de ringweg nadert linksaf en volg de route Ring Zuid (oost). Blijf de ring 

ongeveer 200 meter volgen, sla dan rechtsaf en u heeft Omnisport bereikt. 
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Uitstekende parkeerfaciliteiten 

Parkeren is gratis bij Omnisport, bezoekers van Omnisport kunnen bij kleine evenementen 

(tot 500 bezoekers) parkeren op P1 en P2. Wanneer er meer bezoekers verwacht worden zal 

er een parkeerwacht aanwezig zijn die u verwijst naar de juiste parkeerplaats. 

Laden en lossen  

Wanneer u iets moet laden of lossen bij Omnisport kan dit aan de achterzijde van Omnisport 

bij deur 5. Wanneer u om het pand heen rijdt kunt u de eerste afslag links nemen de 

parkeerplaats op langs de achterzijde van Omnisport. U mag hier alleen laden en lossen 

parkeren moet op P5, de parkeerplaatsen bij deur 5 zijn bestemd voor de medewerkers van 

Omnisport. 
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