Routebeschrijving naar het De Grote Kerk
Kerk: Oude Markt 32, 7532 GB Enschede
Per auto:
NIJMEGEN/ARNHEM
Vanaf Nijmegen neemt u de A52 richting Arnhem, daar neemt u
de A50 richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn neemt u de A1 richting Deventer/Hengelo. Bij
Hengelo volgt u de afslag Enschede, dit is de A35. U neemt afslag 26 (Enschede-West) en
slaat aan het einde van deze afslag linksaf. Dit is de Westerval. Na 3km slaat u aan het eind
van deze weg linksaf. U rijdt nu op de Volksparksingel die overgaat in de Parkweg. Voorbij
de Saxion hogeschool aan uw rechterhand slaat u bij het stoplicht rechtsaf. U rijdt nu op de
De Ruyterlaan en neemt de eerste afslag links de M.H. Tromplaan op. Rijdt deze door tot
aan de kruising en steek deze recht over de Brammelerstraat op (ingang stadserf! Denk
aan doorgeven kenteken!). Vervolg uw weg over de marktstraat en rij door de Oude Markt
op. Dan recht voor u, De Grote Kerk.
AMSTERDAM
U rijdt op de A1 richting Deventer/Hengelo. Bij Hengelo volgt u de afslag Enschede, dit is de
A35. U neemt afslag 26 (Enschede-West) en slaat aan het einde van deze afslag linksaf. Dit
is de Westerval. Na 3km slaat u aan het eind van deze weg linksaf. U rijdt nu op de
Volksparksingel die overgaat in de Parkweg. Voorbij de Saxion hogeschool aan uw
rechterhand slaat u bij het stoplicht rechtsaf. U rijdt nu op de De Ruyterlaan en neemt de
eerste afslag links de M.H. Tromplaan op. Rijdt deze door tot aan de kruising en steek deze
recht over de Brammelerstraat op (ingang stadserf! Denk aan doorgeven kenteken!).
Vervolg uw weg over de marktstraat en rij door de Oude Markt op. Dan recht voor u, De
Grote Kerk.
GRONINGEN
U rijdt op de A28 richting Hoogeveen, hier neemt u de afslag Ommen N48. In Ommen volgt
u de borden Almelo, dit is bij de brug rechtdoor. Een aantal kilometers voorbij Ommen slaat
u rechtsaf richting Almelo (N36). In Almelo volgt u de borden Hengelo/Enschede. In Almelo
rijdt u de A1 op en neemt de afslag Enschede bij Hengelo, dit is de A35. U neemt afslag 26
(Enschede-West) en slaat aan het einde van deze afslag linksaf. Dit is de Westerval. Na
3km slaat u aan het eind van deze weg linksaf. U rijdt nu op de Volksparksingel die overgaat
in de Parkweg. Voorbij de Saxion hogeschool aan uw rechterhand slaat u bij het stoplicht
rechtsaf. U rijdt nu op de De Ruyterlaan en neemt de eerste afslag links de M.H. Tromplaan
op. Rijdt deze door tot aan de kruising en steek deze recht over de Brammelerstraat op
(ingang stadserf! Denk aan doorgeven kenteken!). Vervolg uw weg over de marktstraat
en rij door de Oude Markt op. Dan recht voor u, De Grote Kerk.
Per openbaar vervoer (± 10 min lopen):
U komt aan op Centraal Station Enschede. Loop aan de kant van het stationsplein het
station uit en steek dit plein volledig over. Sla rechtsaf de Korte Hengelosestraat op bij
IJssalon van der Poel. Loop deze door tot aan Plein de Graaff bij Boekhandel Broekhuis.
Loop daarna links de Marktstraat in. Aan het einde van de Marktstraat loopt u de Oude
Markt op en dan recht voor u, De Grote Kerk.

