
Mocht de parkeerplaats waar je tegenaan rijdt vol zijn, dan is er achter de grote hal aan je

rechterhand nog een parkeerplaats. 

Routebeschrijving Impact Plek

Impact Plek 
Vlijtseweg 130
7317 AK Apeldoorn

Openbaar vervoer
Neem de trein naar Apeldoorn en neem vanaf het station buslijn 14 naar Kerschoten via de

Vijt of de OV fiets. Stap uit bij bushalte Zwitsal. Loop of fiets het terrein op door de poort zoals

afgebeeld op bovenstaande foto. Dan is het gebouw gelijk aan je linkerhand.   

Vanuit Amersfoort (A1)
Houdt op de A1 afslag Zwolle aan (en rijdt hierbij de afslagen Hoenderloo en Apeldoorn Zuid

voorbij). Rijdt vervolgens op de A50 tot afslag Apeldoorn Noord. Sla bij de afrit rechtsaf richting

Apeldoorn. Volg deze weg ca. 3,5 km. en sla vervolgens bij het 4e stoplicht rechtsaf. Sla

daaropvolgend direct linksaf en rijdt 650 meter door tot je aan je linkerhand de ingang van

Zwitsal Zuid ziet. Als je door de poorten op onderstaande foto rijdt, dan rijdt je tegen de

parkeerplaats aan. Loop vervolgens de route aangegeven op onderstaande afbeelding en dan

loop je tegen het gebouw aan.  

Vanuit Zwolle / Arnhem (A50)
Rijdt over de A50 tot aan de afslag Apeldoorn Noord. Sla bij de afrit rechtsaf richting

Apeldoorn. Volg deze weg ca. 3,5 km. en sla vervolgens bij het 4e stoplicht rechtsaf. Sla

daaropvolgend direct linksaf en rijdt 650 meter op de Vlijtseweg door tot je aan je linkerhand

de ingang van Zwitsal Zuid ziet. Als je door de poorten op onderstaande foto rijdt, dan rijdt je

tegen de parkeerplaats aan. Loop vervolgens de route aangegeven op onderstaande

afbeelding en dan loop je tegen het gebouw aan.  

Vanuit Enschede (A1)
Houdt op de A1 afslag Zwolle aan en rijdt vervolgens op de A50 tot aan de afslag Apeldoorn

Noord. Sla bij de afrit rechtsaf richting Apeldoorn. Vervolgens sla je direct linksaf en rijdt 650

meter door tot je aan je linkerhand de ingang van Zwitsal Zuid ziet. Als je door de poorten op

onderstaande foto, dan rijdt je tegen de parkeerplaats aan. Loop vervolgens de route

aangegeven op onderstaande afbeelding en dan loop je tegen het gebouw aan. 
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