Route naar Nysingh Apeldoorn

Routebeschrijving Apeldoorn
Vosselmanstraat 1
7311 CL APELDOORN

Met het openbaar vervoer
Vanaf Apeldoorn Centraal neemt u lijn 16, 102, 104 of 202 en stapt uit bij de halte Grote Kerk. U loopt dan ± 350 meter
door naar ons kantoor via de Loolaan. Of u neemt vanaf Apeldoorn Centraal lijn 2 (richting Apenheul) en stapt uit bij
Burg. des Tombeplein. U loopt dan ± 300 meter door naar ons kantoor via de Vosselmanstraat.
Uit de richting Zwolle
U nadert Apeldoorn via de A50. Neem de afrit Apeldoorn-Noord. 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
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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.
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