Routebeschrijving
Eduvision BV
Loolaan 554
7315 AG Apeldoorn
Gebruikt u Google Maps of een andere navigatie? Voer dan het adres Langeweg 3 in om
onlogische omwegen te vermijden.

Vanaf de A1 Neem op de A1 afrit 18-Kootwijk naar N302 richting Kootwijk/Harderwijk. Sla aan
het eind van de afrit rechtsaf naar de Kootwijkerweg/N302 (borden naar Harderwijk). Neem op
de rotonde de 1e afslag naar de Amersfoortseweg/N344. Neem op de volgende rotonde (na c.a.
8.8 km) de 2e afslag en rijd door op de Amersfoortseweg/N344. Ga op het kruispunt
Amersfoortseweg/Jachtlaan rechtdoor en sla daarna direct linksaf de Langeweg in. Het gebouw
bevindt zich nu aan uw rechterhand. U kunt parkeren bij het hotel of direct aan de Loolaan.
Beide parkeergelegenheden zijn gratis.
Vanaf de A50 (Arnhem) Neem op de A50 afrit 22-Hoenderloo naar de Arnhemseweg/N788.
Vervolg de Arnhemseweg gedurende 9,6 kilometer (dwars) door het centrum van Apeldoorn
langs de Grote Kerk, over de Loolaan en sla vlak voor Hotel Het Loo rechtsaf de Langeweg in.
Het gebouw bevindt zich nu aan uw rechterhand. U kunt parkeren bij het hotel of direct aan de
Loolaan. Beide parkeergelegenheden zijn gratis.
Vanaf de A50 (Zwolle) Neem op de A50 afrit 25-Apeldoorn-Noord richting
Apeldoorn-Noord/Apeldoorn-West. Houd rechts aan bij de splitsing en volg de borden
Apeldoorn/Paleis Het Loo/Apenheul/Kon. Juliana Toren. Sla na zo’n 1 kilometer op de
Veluweweg rechtsaf naar de Anklaarseweg (direct na McDonalds) en ga bij de eerstvolgende
stoplichten linksaf de Zwolseweg op. Ga bij het kruispunt Amersfoortseweg/Jachtlaan linksaf de
Loolaan op en sla dan direct linksaf de Langeweg in. Het gebouw bevindt zich nu aan uw
rechterhand. U kunt parkeren bij het hotel of direct aan de Loolaan. Beide parkeergelegenheden
zijn gratis.
Openbaar vervoer
Vanaf station Apeldoorn rijden er meerdere bussen (in zo’n 10 minuten) richting ons kantoor
aan de Loolaan. De bushalte (Gedenknaald) bevindt zich direct voor het pand. De bussen die
hier naartoe rijden zijn: Stadsbus 16, Streekbus 104, Streekbus 202, Streekbus 102.
Actuele vertrektijden weten? Kijk op w
 ww.9292ov.nl
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Vrij parkeren & Laden elektrische auto’s
Aan weerszijden van de Loolaan (zie groene lijnen in de foto) kunt u gratis parkeren. Ook kunt u
parkeren bij Bastion Hotel - Het Loo aan uw linkerhand of in de langeweg zelf.
NB: Het is niet toegestaan om op het parkeerdek aan de voorkant van het gebouw te parkeren
(zie rode vlakken).
Je auto opladen? Tegenover ons pand, aan de langeweg staat een laadpaal geschikt voor twee
auto’s (zie groene stekker).

Eduvision: Loolaan 554. Wij verwelkomen u graag vanaf 08.30 uur op de 1e of 2e etage van
Loolaan 554. U hoeft zich niet te melden bij de receptie, maar kunt direct via de trap (links in de
hal) doorlopen naar boven.
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