
 

Routebeschrijving naar het DWK gebouw, Leeuweriklaan 19, 7203 JD Zutphen 

 

De ingang is aan de 

rechterkant van het 

gebouw, achteraan op 

de parkeerplaats. 

PARKEREN ( = gratis) 
Er is een kleine 
parkeerplaats bij het 
gebouw. Er zijn ook 
parkeerplaatsen langs 
de weg. 
Tegenover het gebouw 
zie je twee huizen-
blokken. Daarachter 
ligt ook nog een grote 
parkeerplaats.  
Je komt daar door links of rechts van die huizen de ‘de Clercqstraat’ in te rijden. In die 
zijstraatjes mag je niet parkeren. Achter de huizenblokken wél.  
 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

Vanuit de richting Deventer: 

 Neem vanaf de rondweg op de rotonde na de brug over het Twentekanaal de 

eerste afslag, 
 Ga rechtdoor en op de eerstvolgende rotonde links, 

 Ga bij de verkeerslichten rechtsaf 
 Neem daarna de vierde weg linksaf 
 na ongeveer 200 m is het DWK gebouw aan de linkerhand. 

 

Vanuit de richting Apeldoorn: 

 vanaf de Oude IJsselbrug bij de verkeerslichten schuin rechtdoor richting het 
NS station’ 

 ga bij de derde verkeerslichten linksaf de Nieuwstad op, 
 op de rotonde rechtdoor Deventerweg op, daarna 

 de eerste weg rechts 
 na ongeveer 200 m is het DWK gebouw aan de linkerhand 

 

Vanuit de richting Arnhem (via de nieuwe brug N348): 

 vanaf de afslag Zutphen bij de voorrangsweg linksaf 
 houdt de rondweg  
 ga bij de vierde verkeerslichten linksaf 

 ga op de rotonde rechtsaf 
 na ongeveer 200 m is het DWK gebouw aan de rechterhand. 

 

 



Vanuit de richting Doetinchem: 

 houdt de rondweg  
 zie verder vanuit Arnhem 

 

Vanuit de richting Lochem: 

 bij de eerste verkeerslichten in de bebouwde kom van Zutphen rechtdoor 
 ga op de rotonde rechtsaf 

 na ongeveer 200 m is het DWK gebouw aan de rechterhand.  

 

Kom je met de TREIN ? Het is ongeveer 16 minuten lopen vanaf het station. 

Wanneer je met de rug naar het stationsgebouw staat, ga je linksom, 

richting de Stationsstraat - 250 m 

Sla bij de verkeerslichten linksaf  de Nieuwstad op - 230 m 

Weg vervolgen naar de Burgemeester Dijckmeesterweg - 300 m 

Neem op de rotonde rechtdoor de Deventerweg op - 260 m 

Sla de eerste weg rechtsaf - Leeuweriklaan - Je vindt het DWK gebouw na ongeveer 200 

meter aan je linkerhand. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Goede reis! 


