Route naar Nysingh Apeldoorn, Arnhem en Zwolle
Routebeschrijving Apeldoorn
Uit de richting Zwolle
U nadert Apeldoorn via de A50. Neem de afrit ApeldoornNoord. U volgt de borden Paleis het Loo. Bij het verkeerslicht op het kruispunt bij de Naald (gedenkteken) gaat u
linksaf, dit is de Loolaan. Deze laan volgt u. Bij het verkeerslicht bij de Grote Kerk en Schouwburg Orpheus gaat
u rechtdoor, u rijdt nu op de Vosselmanstraat. U vindt ons
al snel aan de linkerkant op nr. 1
Uit de richting Hengelo
U nadert Apeldoorn via de A1 en neemt de afslag Hoenderloo (N304). Via de Europaweg komt u Apeldoorn
binnen. Bij het 3e verkeerslicht (kruising Koning Stadhouderlaan) gaat u linksaf en kiest de baan voor rechtdoorgaand verkeer (onder de spoorbrug door). U komt
nu (na het verkeerslicht) op de Wilhelmina Druckerstraat.
Bij het volgende verkeerslicht gaat u rechtdoor. Bij de
T-splitsing slaat u linksaf. Dit is de Vosselmanstraat. U
volgt de weg, bij de verkeerslichten rechtdoor. Na de
bocht naar links vindt u ons aan de rechterkant op
nr. 1. Aan de achterzijde van het kantoor kunt u uw auto
parkeren.
Uit de richting Arnhem
U nadert Apeldoorn via de A50. U neemt de afslag
Beekbergen, Hoenderloo. Aan het eind van de afslag gaat u linksaf, dit is de Arnhemseweg. Deze blijft
u volgen. U komt door Beekbergen en volgt de Arnhemseweg richting Apeldoorn. Ook in Apeldoorn blijft
u deze weg volgen onder de spoorbrug door en kiest
de baan voor rechtdoorgaand verkeer. U komt nu (na
het verkeerslicht) op de Wilhelmina Druckerstraat.
Bij het volgende verkeerslicht gaat u rechtdoor. Bij de
T-splitsing slaat u linksaf. Dit is de Vosselmanstraat. U
volgt de weg, bij de verkeerslichten rechtdoor. Na de
bocht naar links vindt u ons aan de rechterkant op
nr. 1. Aan de achterzijde van het kantoor kunt u uw auto
parkeren.

Uit de richting Amersfoort
U nadert Apeldoorn via de A1. U neemt de afslag Hoenderloo (N304). Via de Europaweg komt u Apeldoorn
binnen. Bij het 3e verkeerslicht (kruising Koning Stadhouderlaan) gaat u linksaf en kiest de baan voor rechtdoorgaand verkeer (onder de spoorbrug door). U komt
nu (na het verkeerslicht) op de Wilhelmina Druckerstraat.
Bij het volgende verkeerslicht gaat u rechtdoor. Bij de
T-splitsing slaat u linksaf. Dit is de Vosselmanstraat. U
volgt de weg, bij de verkeerslichten rechtdoor. Na de
bocht naar links vindt u ons aan de rechterkant op
nr. 1. Aan de achterzijde van het kantoor kunt u uw auto
parkeren.

Routebeschrijving Arnhem
Met het openbaar vervoer
Aan de voorkant van het NS station neemt u stadsbus
nummer 3 (richting Velp) of stadsbus nummer 7 (richting Geitenkamp), streekbus 27 of 74 (beide richting
Doetinchem), of u stapt over op (of blijft zitten in) de
trein richting Deventer/Zwolle en stapt uit bij de halte
“Velperpoort”. U loopt dan ± 50 meter (onder het spoorwegviaduct) door naar ons kantoor dat zich aan de rechterkant bevindt.
Uit de richting Apeldoorn
U rijdt richting Arnhem via de A50 en neemt afslag 20
Arnhem-Centrum. Kort daarna volgen enkele verkeerslichten waar u rechtdoor blijft rijden. U rijdt dan via de
Apeldoornseweg Arnhem binnen. Direct na het 2e kruispunt met verkeerslichten neemt u de eerste weg linksaf
(Dalweg). Deze weg volgt u; op de grote kruising met de
Hommelseweg blijft u rechtdoor rijden (Thomas à Kempislaan). Bij de volgende rotonde gaat u opnieuw rechtdoor (Huijgenslaan). Aan het eind van de Huijgenslaan
gaat u bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich dan op
de Velperweg. Na circa 900 meter vindt u ons kantoor
aan de linkerzijde, juist vóór het spoorwegviaduct.

Uit de richting Utrecht
U rijdt richting Arnhem via de A12 en neemt afslag 26
Arnhem-Noord. Bij het einde van de afrit gaat u rechtsaf,
richting Arnhem. Dit is de Apeldoornseweg. Direct na het
2e kruispunt met verkeerslichten neemt u de eerste weg
linksaf (Dalweg). Deze weg volgt u; op de grote kruising
met de Hommelseweg blijft u rechtdoor rijden (Thomas
à Kempislaan). Bij de volgende rotonde gaat u opnieuw
rechtdoor (Huijgenslaan). Aan het eind van de Huijgenslaan gaat u bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich dan
op de Velperweg. Na circa 900 meter vindt u ons kantoor
aan de linkerzijde, juist vóór het spoorwegviaduct.

deze lange ringweg slaat u linksaf (afslag Hardenberg/
Meppel). Dit is de Burg. Roelenweg. Ga viaduct A28 onderdoor. Na 20 m ziet u rechts het gebouw op nr. 11
(tegenover hoge gebouwen met spiegelwanden).

Uit de richting Zutphen/Zevenaar
U rijdt via het Velperbroekcircuit richting Utrecht, via de
A12 en neemt afslag 26, Arnhem-Noord. Aan het einde
van deze afslag, bij de verkeerslichten, gaat u linksaf,
richting Arnhem. Dit is de Apeldoornseweg. Direct na het
2e kruispunt met verkeerslichten neemt u de eerste weg
linksaf (Dalweg). Deze weg volgt u; op de grote kruising
met de Hommelseweg blijft u rechtdoor rijden (Thomas
à Kempislaan). Bij de volgende rotonde gaat u opnieuw
rechtdoor (Huijgenslaan). Aan het eind van de Huijgenslaan gaat u bij de T-splitsing rechtsaf. U bevindt zich dan
op de Velperweg. Na circa 900 meter vindt u ons kantoor
aan de linkerzijde, juist vóór het spoorwegviaduct.

Uit de richting Apeldoorn/Arnhem
U nadert Zwolle via de A50. Bij knooppunt Hattemerbroek neemt u de A28 richting Zwolle/Meppel/Groningen (rechtsaf). Neem afslag Zwolle Centrum (nr. 19). Aan
het einde van deze afrit gaat u rechtsaf (Katerdijk). Vervolgens aan het einde naar links, de brug over. U komt
dan bij een rotonde. Deze neemt u ¾. Dit is de Burg.
Roelenweg. Aan de linkerzijde ziet u het gebouw op nr.
11 (tegenover hoge gebouwen met spiegelwanden).

Uit de richting Nijmegen
U rijdt via de A325 richting Arnhem en volgt de borden
Centrum. Direct na de John Frostbrug volgt u de borden
Apeldoorn. U gaat dus bij de rotonde rechtdoor. Na de
rotonde slaat u ter hoogte van het derde verkeerslicht
rechtsaf. Deze weg (Steenstraat) volgt u tot voorbij het
spoorwegviaduct. Na ± 50 meter vindt u ons kantoor aan
de rechterkant.

Routebeschrijving Zwolle
Uit de richting Raalte/Almelo/Deventer
U nadert Zwolle via de N35 en komt de stad binnen via de
Heinoseweg en de Ceintuurbaan. Vanaf begin bebouwde
kom Zwolle komt u na ca. 4 km bij de kruising met viaduct A28. Ga viaduct onderdoor. U komt dan op de Zwartewater Allee (IJsselhalroute). Bij het 6e verkeerslicht op

Uit de richting Meppel/Groningen/Leeuwarden
Vanuit Groningen via de A28 naar Meppel. Vanuit Leeuwarden via de A32 naar Meppel. Vanuit Meppel via de
A28 naar Zwolle. Neem afslag Zwolle Centrum (nr. 19).
Ga linksaf. Dit is de Burg. Roelenweg. Ga het viaduct A28
onderdoor. Na 20 m ziet u rechts het gebouw op nr. 11
(tegenover hoge gebouwen met spiegelwanden).

Uit de richting Amersfoort
U nadert Zwolle via de A28. Neem afslag Zwolle-Centrum (nr. 19). Aan het einde van deze afrit gaat u rechtsaf
(Katerdijk). Vervolgens aan het einde naar links, de brug
over. U komt dan bij een rotonde. Deze neemt u ¾. Dit
is de Burg. Roelenweg. Aan de linkerzijde ziet u het gebouw op nr. 11 (tegenover hoge gebouwen met spiegelwanden).

