
Routebeschrijving Over Rood  
 

Over Rood Apeldoorn 

Vlijtseweg 144 

7317 AK Apeldoorn 

 

Openbaar vervoer  

Neem bus 11 vanaf het station richting Stadhoudersmolen. Stap uit bij halte Apeldoorn Zwitsal. Als je 

uitstapt zie je aan de rechterkant het Zwitsal terrein. Loop richting het terrein door de poorten (op 

bovenstaande afbeelding) heen, dan is het het tweede gebouw aan de linkerkant. Het pand van het 

ondernemershuis en de Energiefabriek.  

 

Vanuit Amersfoort (A1) 

Rij over de A1 voorbij de afslagen Hoenderloo en Apeldoorn zuid. Houd afslag Zwolle aan. Rij 

vervolgens over de A50 tot afslag Apeldoorn noord. Sla bij de afrit rechtsaf richting Apeldoorn. 

Vervolg deze weg ca. 3,5 km en sla bij het 4e stoplicht rechtsaf. Vervolgens sla je direct linksaf en rij 

650 meter door tot je aan de linkerkant de ingang ziet van Zwitsal noord. Als je door de poorten (op 

bovenstaande afbeelding) rijdt, dan is het het tweede gebouw aan de linkerkant. Het pand van het 

ondernemershuis en de Energiefabriek.  

 

Vanuit Zwolle (A50) 

Houdt afslag Apeldoorn Noord aan. Sla bij de afrit rechtsaf. Vervolg deze weg ca. 3,5 km en sla bij het 

4e stoplicht rechtsaf. Vervolgens sla je direct linksaf en rij 650 meter door tot je aan de linkerkant de 

ingang ziet van Zwitsal noord. Als je door de poorten (op bovenstaande afbeelding) rijdt, dan is het 

het tweede gebouw aan de linkerkant. Het pand van het ondernemershuis en de Energiefabriek.  

 

Vanuit Arnhem (A50) 

Rij over de A50 tot aan afslag Apeldoorn noord. Sla bij de afrit rechtsaf. Vervolg deze weg ca. 3,5 km 

en sla bij het 4e stoplicht rechtsaf. Vervolgens sla je direct linksaf en rij 650 meter door tot je aan de 

linkerkant de ingang ziet van Zwitsal noord. Als je door de poorten (op bovenstaande afbeelding) 

rijdt, dan is het het tweede gebouw aan de linkerkant. Het pand van het ondernemershuis en de 

Energiefabriek.  

 

Vanuit Enschede (A1) 

Rij over de A1 en hou voor Apeldoorn afslag Zwolle aan. Rij over de A50 tot aan afslag Apeldoorn 

noord. Sla bij de afrit rechtsaf. Vervolgens sla je direct linksaf en rij 650 meter door tot je aan de 

linkerkant de ingang ziet van Zwitsal noord. Als je door de poorten (op bovenstaande afbeelding) 

rijdt, dan is het het tweede gebouw aan de linkerkant. Het pand van het ondernemershuis en de 

Energiefabriek.  

 

Parkeren 

Je kunt voor het ondernemershuis/ energiefabriek de auto parkeren. Indien de parkeerplaats vol is, 

rij dan door tot achter het gebouw. Daar is voldoende parkeerruimte.  

  



 
 


