Contactgegevens
harry pierik tuinontwerp
groenadvies

Route vanaf de N35 komend vanuit de
richting Almelo/ Nijverdal

Assendorperstraat 178
8012 CE Zwolle
tel. 038 4220564
e‐mail: mail@tuinharrypierik.nl

•

Komend vanuit de richting
Amersfoort via de A28
•
•
•
•

•
•
•

•

Neem bij Zwolle de afslag Zwolle‐Zuid, sorteer
tijdig voor.
Onderaan de afrit rechtsaf Ring‐Zuid. Op de
Ring meteen de linkerbaan nemen.
Bij 2e verkeerslicht linksaf Centrum =
Veerallee.
Volg de Veerallee, rechtsaf bij het 2e
verkeerslicht ná de spoorwegovergang (net na
het parkeerdek) = Emmawijk; na een vijftigtal
meters heet de weg Van Rooyensingel.
Volg steeds‐ via een bochtige route‐ de Van
Rooyensingel, die na een paar honderd meter
overgaat in het Groot Weezenland.
Hier gaat de stadsgracht linksaf, u vervolgt uw
weg min of meer rechtdoor.
Het Groot Weezenland gaat over in de
Assendorperstraat ( NB: éénrichtingsverkeer,
toegestane snelheid 30 km.!). Het
Dominicanenklooster ligt meteen links als u de
Assendorperstraat in rijdt.
Na ongeveer 600 meter bevindt zich de
Verborgen Stadstuin op nr 178 aan de
rechterzijde van de straat.

Informatie over parkeren vindt u op de volgende
pagina.

•

•
•
•
•

Ga in Zwolle vanaf de Ringweg linksaf bij de
afslag Assendorp/Centrum (rechts ziet u daar
de bloedbank)= Zuidbroekweg.
Bij het 2e verkeerslicht) rechtsaf = Wethouder
Alferinkweg.
Rijd deze weg uit tot het einde, ga linksaf =
Luttenbergerstraat.
Na ongeveer 50 meter (bij de
Dominicanenkerk) linksaf= Assendorperstraat.
(NB: éénrichtingsverkeer, toegestane snelheid
30 km!)
Na ongeveer 600 meter bevindt zich nr 178
aan de rechterzijde van de straat)

Informatie over parkeren vindt u op de volgende
pagina.

Route vanaf de A 28 komend vanuit de
richting Meppel:
•
•
•

•
•
•

Neem vanaf de A 28 afslag Zwolle Noord,
onderaan de afslag linksaf = de Ceintuurbaan.
Sla rechtsaf net na de autowasstraat Effe
wassen (links is het FC stadion)=
Brederostraat.
Volg deze weg tot het eind. Rechtsaf en
meteen daarna bij de rotonde (3/4) linksaf =
Hanekamp, die voorbij de brug
Luttenbergerstraat heet.
Rijd deze weg uit tot het eind.
Sla linksaf = Assendorperstraat (NB:
éénrichtingsverkeer, toegestane snelheid 30
km!)
Na ongeveer 600 meter bevindt zich nr 178.

Informatie over parkeren vindt u op de volgende
pagina.

Parkeren:

Komt u met de trein:

Er geldt betaald parkeren op maandag t/m
zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur (en op de
koopzondagen die op de parkeerzuil vermeld staan
van 13.00 tot 17.00 uur), op donderdagavond tot
21.00 uur. U kunt betaald parkeren in het
Azaleapark tegenover villa Landwijk,
Assendorperstraat 129

Neem stadsbus lijn 3, uitstappen halte Irisstraat, na
2 minuten lopen, richting centrum vindt u nr. 178.

Gratis parkeren:
• Tegenover nr 178 is de Papaverstraat, rijd daar
in, alle straatjes naar rechts is gratis parkeren
of
• rijd mijn huis voorbij tot het eerstvolgende
kruispunt, linksaf (Leliestraat) is gratis
parkeren, zo ook alle straatjes van daar naar
links.
NB: Leliestraat rechtsaf is wel betaald parkeren!

Lopend vanuit het station, ongeveer 15 minuten:
1. Vanuit het station rechts af de Oosterlaan in
2. Weg vervolgen door Oosterlaan
4. Houd rechts aan op de splitsing
5. Weg vervolgen naar Deventerstraatweg
6. Sla linksaf naar de Verenigingstraat
7. Sla rechtsaf naar de Groeneweg
8. Weg vervolgen naar Leliestraat
9. Sla linksaf naar de Assendorperstraat
U vindt uw bestemming links:
Assendorperstraat 178

