routebeschrijving

Routebeschrijving naar opleidingslocatie
Esri Nederland Zwolle
Koggelaan 33
8017 JN Zwolle
T: +31 (0)10 217 07 00
Locatie & Ingang
De ingang van opleidingslocatie Esri Nederland Zwolle
bevindt zich naast het Kadaster.
Route met de auto vanuit Apeldoorn en Amersfoort
Vanuit Apeldoorn en Amersfoort neemt u op de A28 de
afslag Zwolle Zuid (afslag 18). Volg vervolgens ring Zuid
(N337). Bij het vierde stoplicht rijdt u de straat links in, de
Hanzeallee. Op de T-splitsing die volgt, slaat u rechtsaf
de Koggelaan in en daarna direct de straat links. U bent
aangekomen op de Hanzelaan. Hier kunt u parkeren.
De Koggelaan bevindt zich een aan de andere kant van
de parkeergarage.
Vanuit Leeuwarden
Vanuit Leeuwarden en Groningen neemt u ook de afslag
Zwolle Zuid. Volg op de rotonde vervolgens ring Zuid
(N337). Bij het derder stoplicht rijdt u de straat links in, de
Hanzeallee. Op de T-splitsing die volgt, slaat u rechtsaf
de Koggelaan in en daarna direct de straat links. U bent
aangekomen op de Hanzelaan. Hier kunt u parkeren.

Parkeren
U kunt uw auto parkeren op het benedendek van
parkeerdek Pas de Deux I. Ingang van het parkeerdek is net
voor de ingang van Pas de Deux I aan de Hanzelaan. Iets
goedkoper parkeren kunt u bij Parkeergarage Lübeckplein
aan het begin van de Hanzelaan (ongeveer 10 minuten
lopen naar ons kantoor). Indien beide parkeergarage vol zijn
kunt u ook parkeren bij het Parkeerterrein van de Hanzelaan,
naast het Hanze zwembad. Betalen voor het parkeren kan
met contanten, pinpas of creditcard.
Met openbaar vervoer
Trein en busstations bevinden zich in de directe nabijheid
van de Koggelaan. Plan uw reis met de NS-reisplanner.
Uitstappen op station Zwolle. Loop richting Zuidzijde.
U loopt over het Lübeckplein (gemeente Zwolle bevindt
zich aan uw linkerhand), aan het einde houdt u links aan.
Esri Nederland bevindt zich aan ongeveer 100 meter aan
uw linkerhand.

