
Routebeschrijving naar het Muziekcentrum 
Muziekcentrum (artiesteningang): Wenninkgaarde 30, 7511 PH Enschede 
Loading dock: Wenninkgaarde 30, 7511 PH 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 vervolgt u de A1 richting Osnabruck-Oldenzaal. Daar neemt u  
afslag 33 (Oldenzaal zuid) en vervolgens de N733 richting Enschede.  
In Enschede, na het stadsbord, gaat u bij het derde stoplicht (=Molenstraat),  
rechtsaf en dan de eerste straat links, het spoor over en dan rijdt u langs het Wilminktheater 
en net na de bocht aan het einde van de straat bevindt zich het loadingdock achter de grote 
rol deur.  

AMSTERDAM 
U rijdt op de A1 richting Deventer/Hengelo.  
Bij Hengelo vervolgt u de A1 richting Osnabruck-Oldenzaal. Daar neemt u  
afslag 33 (Oldenzaal zuid) en vervolgens de N733 richting Enschede.  
In Enschede, na het stadsbord, gaat u bij het derde stoplicht (=Molenstraat),  
rechtsaf en dan de eerste straat links, het spoor over en dan rijdt u langs het Wilminktheater 
en net na de bocht aan het einde van de straat bevindt zich het loadingdock achter de grote 
rol deur. 

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 km voorbij Ommen slaat u rechtsaf richting Almelo. In Almelo volgt  
u de borden Hengelo/Enschede en rijdt u de A1 op.  
Bij Hengelo vervolgt u de A1 richting Osnabruck-Oldenzaal. Daar neemt u  
afslag 33 (Oldenzaal zuid) en vervolgens de N733 richting Enschede.  
In Enschede, na het stadsbord, gaat u bij het derde stoplicht (=Molenstraat),  
rechtsaf en dan de eerste straat links, het spoor over en dan rijdt u langs het Wilminktheater 
en net na de bocht aan het einde van de straat bevindt zich het loadingdock achter de grote 
rol deur. 

Per openbaar vervoer (± 8 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. Vervolg uw weg langs IJssalon van der Poel 
helemaal rechtdoor over het Wilminkplein en loop door tot onze loopbrug en loop rechtdoor 
tot aan de schuifdeuren aan de rechterkant. Hier bevindt zich een bel voor toegang.


