
Met de auto
Vanuit richting Groningen (A28)
Vanuit Groningen (A28) richting 
Zwolle/Amersfoort, afslag 18 
(Zwolle-Zuid). Op de rotonde gaat u 
linksaf richting Zwolle-Zuid (N337). 
Volg Hanzeland en P&R, u komt dan 
uit op de Hanzelaan. U kunt parkeren 
in parkeergarage Pas de Deux aan de 
Hanzelaan, zie verder onder parkeren. 
Onze vestiging bevindt zich in het 
kantoorgebouw L’Etoile.

Vanuit richting Amersfoort (A28)
Vanuit knooppunt Hoevelaken (A28) 
gaat u richting Zwolle/Groningen, 
afslag 18 (Zwolle-Zuid). Op de rotonde 
gaat u rechtsaf richting Zwolle-Zuid. 
(N337). Volg Hanzeland en P&R, u komt 
dan uit op de Hanzelaan. U kunt par- 
keren in parkeergarage Pas de Deux 
aan de Hanzelaan, zie verder onder 
parkeren. Onze vestiging bevindt 
zich in het kantoorgebouw L’Etoile.

Vanuit Arnhem en Apeldoorn (A50)
Vanuit Apeldoorn (A50) gaat u bij 
Knooppunt Hattemerbroek richting 
Zwolle/Groningen (A28). Neem 
vervolgens afslag 18 (Zwolle-Zuid). 
Op de rotonde gaat u rechtsaf richt-
ing Zwolle-Zuid (N337).  

Volg Hanzeland en P&R, u komt dan 
uit op de Hanzelaan. U kunt parkeren 
in parkeergarage Pas de Deux aan  
de Hanzelaan, zie verder onder 
parkeren. Onze vestiging bevindt 
zich in het kantoorgebouw L’Etoile.

Vanuit richting Enschede en 
Almelo (A35)
Vanuit Enschede (A35) richting  
Hengelo/Almelo/Amsterdam vervolgt 
u de weg op de N35. Na ruim 37 km 
slaat u linksaf naar de Oldneelallee. 
Sla vervolgens rechtsaf naar de  
IJsselallee op de N337 richting 
Kampen. Na het BP tankstation gaat 
u bij het stoplicht rechts. Volg P&R 
en Hanzeland. U komt dan uit op  
de Hanzelaan. U kunt parkeren in 
parkeergarage Pas de Deux aan de 
Hanzelaan, zie verder onder park-
eren. Onze vestiging bevindt zich in 
het kantoorgebouw L’Etoile.

Parkeren
Ons kantoor in Zwolle beschikt over 
een parkeergarage, Pas de Deux,  
aan de achterzijde van het pand.  
De parkeergarage is gevestigd aan 
de Hanzelaan. Bij het inrijden van de 
parkeergarage links aanhouden. Wij 
zitten in het pand waar u dan op 

uitkijkt. Tevens is er parkeergelegen- 
heid op parkeerterrein Hanzeland 
ook gevestigd aan de Hanzelaan. 
Onder de spoortunnel door en dan 
tweede afslag rechts (eerste afslag is 
een busbaan). Vanuit deze parkeer- 
gelegenheid loopt u aan de voorzijde 
het gebouw binnen.

Met het openbaar vervoer
Neem de trein of bus naar station 
Zwolle. Vervolgens loopt u onder het 
station door naar uitgang Zuidzijde. 
Daar gaat u linksaf, u bent dan op de 
Hanzelaan. Na ongeveer 200 meter 
eerste weg rechts, dit is de Kogge-
laan. Daar zit onze vestiging aan 
de rechterkant in kantoorgebouw 
L’Etoile op de tweede verdieping. 
Vanaf de perrons is het circa 10 
minuten lopen.
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