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Vanaf de snelweg A1 :   

❖ Neem afslag 23 naar de Deventerweg/ N348 richting Deventer. 
❖ Daarna ga je bij de eerste stoplichten rechtsaf naar de Deventerweg.  
❖ Je rijdt alsmaar rechtdoor de Zutphenseweg op en nadert de BP bezinepomp (links) en bij de stoplichten 

ga je rechtdoor. 
❖ Daarna neem je op de Zutphenseweg de eerste afslag rechtsaf (parallelweg) en vervolgens gelijk weer 

rechtsaf. 
❖ Je rijdt door tot aan het einde van de straat.  Je bent aangekomen! Het laatste gebouw aan de linkerkant 

(Zutphenseweg 55). 
 
Vanaf Zwolle (N337 'de dijk'):  

❖ Bij binnenrijden Deventer op de rotonde neem je de derde afslag (Overstichtlaan). 
❖ Bij de weg volgen. De eerste rotonde ga je rechtdoor. De weg gaat over in de Lebuinuslaan. 
❖ De volgende rotonde ga je weer rechtdoor. De weg gaat over in Margijnenenk. 
❖ Blijf de weg alsmaar volgen. Deze weg gaat over in Van Oldenielstraat en daarna in Henry Dunantlaan en 

daarna in Amstellaan en tenslotte in Hanzeweg. 
❖ Bij de Hanzeweg ga je een brug over en bij de stoplichten ga je rechtdoor. 
❖ De weg gaat over in de Zutphenseweg (parallelweg). 
❖ Bij de eerst volgende stoplichten ga je linksaf en neem je een u-bocht. 
❖ Daarna neem je de eerste afslag rechtsaf en vervolgens wederom direct rechtsaf. 
❖ Je rijdt door tot aan het einde van de straat.  Je bent aangekomen! Het laatste gebouw aan de linkerkant 

(Zutphenseweg 55). 
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Vanaf Raalte (N766):  
❖ Op de rotonde voor Deventer (na NuNu Food & Drinks) neem je de eerste afslag rechts en kom je op de 

N766. 
❖ Je rijdt alsmaar rechtdoor en rijdt Deventer binnen. 
❖ Bij de eerste stoplichten ga je rechtdoor.   
❖ Vervolgens ga je bij de volgende stoplichten linksaf naar de Henry Dunantlaan. 
❖ Blijf de weg alsmaar volgen. Deze weg gaat over in de Amstellaan en vervolgens over in de Hanzeweg. 
❖ Bij de Hanzeweg ga je een brug over en bij de stoplichten ga je rechtdoor. 
❖ De weg gaat over in de Zutphenseweg (parallelweg). 
❖ Bij de eerst volgende stoplichten ga je linksaf en neem je een u-bocht. 
❖ Daarna neem je de eerste afslag rechtsaf en vervolgens wederom direct rechtsaf. 
❖ Je rijdt door tot aan het einde van de straat.  Je bent aangekomen! Het laatste gebouw aan de linkerkant 

(Zutphenseweg 55). 
 

 
Met het openbaar vervoer (looptijd circa 8 minuten):  

❖ neem bus 81 of 56 vanaf station Deventer, uitstappen bushalte Zweedsestraat. 
 
 
Interne bewegwijzering 

❖ Via de voorzijde (aan de kant van de parallelweg). 
❖ Bij binnenkomst loop je de lange gang door, door de klapdeuren, en kom je uit in een grote centrale hal. 
❖ De trap en de lift bevinden zich rechts achterin de centrale hal. Hier neem je de trap of lift naar de tweede 

verdieping. 
❖ Op de tweede verdieping ga je links de hoek om en zie je een deur met het bordje ‘Meaningful Matters’. 

 
Via de achterzijde (binnenplein) 

❖ De achterdeur is meestal geopend. Wanneer de deur gesloten is verzoeken we je naar de vooringang te 
gaan. 

❖ Bij binnenkomst kom je uit in de centrale hal.  
❖ De trap en lift bevinden zich links achterin de centrale hal. Hier neem je de trap of lift naar de tweede 

verdieping. 
❖ Op de tweede verdieping ga je links de hoek om en zie je een deur met het bordje ‘Meaningful Matters’. 


