
Routebeschrijving 

 

Reflectie  

Marga Nijhuis 

Fabriekstraat 43-2 

7311 GM Apeldoorn 

055 5211964   06 10164671 

 

Komend vanaf de A1 uit de richting Almelo: 

 Neem de afslag Apeldoorn Zuid 

 Onder aan de afslag linksaf (=Kayersdijk) 

 Bij verkeerslichten linksaf (Anwb-borden “centrum” 

volgen) (=Laan van Malkenschoten) 

 Een rotonde recht oversteken (door industriegebied) 

 Bij tweede (grote) rotonde rechtsaf slaan (=Arnhemseweg) 

(herkenningspunt is een grote ouderwetse telefoon aan je 

linkerhand van Centraal Beheer) 

 Weg volgen (borden “Centrum”) 

 Bij 6
e
 verkeerslicht (ben je net onder een treinviaduct 

doorgereden) ga je linksaf (=Prins Willem Alexanderlaan) 

 1e weg rechts (na bushalte) (=Ritbroekstraat) 

 1 weg rechts (=Fabriekstraat) 

 Na de zijweg (niet ingaan!!) aan je  rechterhand is het 

het derde huis aan je rechterhand (=twee-onder-één-kap) 

 

Komend vanaf de A1 uit de richting Amersfoort: 

 Neem de afslag Hoenderloo/Apeldoorn 

 Onder aan de afslag rechtsaf (=Europaweg) 

 Weg volgen 

 Bij tweede verkeerslichten linksaf (Jachtlaan) 

 Bij rotonde rechtsaf (=Prins Willem Alexanderlaan) 

 4
e
 straat linksaf  (na scholengemeenschap aan linkerhand) 

(=Ritbroekstraat) 

 1 weg rechts (=Fabriekstraat) 

 Na de zijweg (niet ingaan!!) aan je  rechterhand is het 

het derde huis aan je rechterhand (=twee-onder-één-kap) 

 

Komend vanaf de A50 uit de richting Zwolle 

 Bij knooppunt A50/A1 neem afslag richting Amersfoort en 

vervolg weg op A1 

 Neem afslag Apeldoorn Zuid 

 Zie verder routebeschrijving A1 vanuit Almelo 

 

Komend vanaf de A50 uit de richting Arnhem 

 Bij knooppunt A50/A1 neem afslag richting Amersfoort en 

vervolg weg op A1 

 Neem afslag Apeldoorn Zuid 

 Zie verder routebeschrijving A1 vanuit Almelo 

 



Openbaar vervoer (plm 15 minuten lopen): 

 Naar station Apeldoorn Centrum 

 Loop het station uit aan de Centrum kant 

 Met rug naar station staand, loop je naar links 

(=Stationsplein) 

 Met de bocht mee lopen naar rechts (=Hoofdstraat) 

 1
e
 weg links (=Kalverstraat) 

 Bij grote kruising linksaf (=Prins Willem Alexanderlaan) 

 Aan rechterkant van de weg gaan lopen) 

 Volgende grote kruising oversteken  

 Doorlopen langs fietspad 

 1
e
 weg rechts (=Weverstraat) 

 1
e
 weg linksaf gaan (=Fabriekstraat) 

 Nummer 43-2 ligt aan je linkerhand 

 2
e
 helft van een twee-onder-één-kap) 


