ROUTEBESCHRIJVING Grote Kerk
Adres: Oude Markt 32
(let op, navigatiesystemen kennen de weg in de binnenstad vaak NIET!)

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.
Zie verder *.
AMSTERDAM
U rijdt op de A1 richting Deventer/Hengelo. Bij Hengelo volgt u de afslag Enschede, dit is de A35.
Zie verder *.
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. Zie verder *.
GRONINGEN via Duitsland (vrachtwagens let op toll-collect!):
U neemt de A7/E22 richting Hoogezand/Duitse grens. In Duitsland vervolgt u de A280/E22. Bij
dreieck Bunde neemt u de A31 in de richting Meppen/Papenburg. Na 115 km neemt u afslag 30
richting Gronau/Enschede (B54). Na 10 km passeert u de grens. U vervolgt de E35. Zie verder *.
*Route in Enschede voor auto en vrachtwagen:
(let op, navigatiesystemen kennen de weg in de binnenstad vaak NIET!)
Nieuwe route
(snel en makkelijk)
 U neemt afslag 25 (Enschede-Zuid) en
slaat aan het eind van deze afslag linksaf.
Dit is de Zuiderval.
 U rijdt rechtdoor tot de rotonde (na 1,7km).
 Op de rotonde neemt u de 1e afslag rechts.
Dit is de Haaksbergerstraat.
 Vervolgens rijdt u door tot de volgende
rotonde. U gaat hier rechtdoor (2e afslag)
de Nijverheidsstraat in.




Oude route
(aanbevolen in de spits en op zaterdag)
 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. U rijdt door
tot aan de rotonde.
 Op de rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de
Nijverheidsstraat in.

U rijdt op de Nijverheidsstraat door tot voorbij het Politiebureau (aan uw linkerhand).
Hierna slaat u rechtsaf (bij Snelder Zijlstra) de Brammelerstraat in (ingang stadserf).
Na 11:00 uur ’s ochtends staat hier een hydraulische paal.
Probeer binnen te komen door te melden dat u voor de Grote Kerk komt.
Lukt dit niet neem dan contact op met ons.
U rijdt nu rechtdoor tot u bij de kerk bent.

Kunt u de weg niet vinden of komt u later dan afgesproken?
Belt u dan a.u.b. met de receptie 053 485 85 85
Parkeren:
Er mag bij de kerk niet geparkeerd worden!
U kunt parkeren in de van Heek of Irene garage (24 uur).

