
Routebeschrijving jaargroep Koos Janson in Zutphen   
  
Locatie: kerkgebouw ‘De Wijngaard’, Wilhelminalaan 3, 7204 AB  Zutphen 
 
Vanuit de richting Apeldoorn: 
De eerste verkeerslichten in Zutphen linksaf, over de oude IJsselbrug bij de verkeerslichten linksaf, 
langs het station (2x voetgangersoversteek met verkeerslichten) en vervolgens bij de verkeerslichten 
linksaf (Nieuwstad, gaat over in Burgemeester Dijkmeesterweg), rotonde rechtdoor (Deventerweg), 
eerste weg rechtsaf (Leeuweriklaan), eerste weg rechtsaf (Wilhelminalaan). Dit is een doodlopende weg, 
die eindigt bij de Wijngaard.  
 
Vanuit de richting Doetinchem: 
Volg de N317 en daarna N314 richting Zutphen/Deventer (Den Elterweg), bij de 4e verkeerslichten 
linksaf (rechtsaf staat Lochem aangegeven), rotonde rechtsaf, eerste weg linksaf (Wilhelminalaan). Dit 
is een doodlopende weg, die eindigt bij de Wijngaard. Let op: inrijden vanaf de Kleine Omlegging is niet 
mogelijk. 
  
Vanuit de richting Lochem/Warnsveld:  
Bij verkeerslichten rechtdoor Zutphen in, rotonde rechtsaf, eerste weg linksaf (Wilhelminalaan). Dit is 
een doodlopende weg, die eindigt bij de Wijngaard. Let op: inrijden vanaf de Kleine Omlegging is niet 
mogelijk. 
 
Vanuit de richting Deventer: 
N348: over Twentekanaal almaar dezelfde weg volgen (Oostzeestraat, Den Elterweg), over riviertje De 
Berkel na 100m rechtsaf: Kleine Omlegging. Rotonde rechtsaf, eerste weg linksaf (Wilhelminalaan) Dit is 
een doodlopende weg, die eindigt bij de Wijngaard. 
  
Parkeren is gratis en toegestaan in de Wilhelminalaan en omliggende straten. Let op: niet parkeren op 
de stoep: alle aanliggende panden moeten bereikbaar blijven voor ambulance en andere hulpdiensten. 
Idem in de Julianalaan niet parkeren bij de gele streep, wel in de berm, met dezelfde attentie wb 
doorgang behouden voor hulpdiensten. 
 
Looproute vanaf het NS-station: (± 10 minuten) 
Met je rug naar het station loop je rechtdoor de Stationsstraat in. Vervolgens links aanhouden.  
Deze straat gaat via de Overwelving (door paal afgesloten voor verkeer) en Rijkenhagen over in de 
Berkelsingel. Steeds rechtdoor lopen, kruising recht oversteken en na de brug over de Berkel de eerste 
mogelijkheid naar links nemen (Wilhelminalaan), direct links is de Wijngaard. 
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