Routebeschrijving:
CIR Zwolle
Dokter Stolteweg 42 (begane grond)
8025 AX Zwolle

Met de auto
Komend uit de richting Amersfoort (A28) of Apeldoorn (A50):
• Afslag Zwolle Noord (afrit 20).
• Onderaan de afrit rechtsaf richting Isala.
• Na het IJsseldelta Stadion (PEC Zwolle) de eerste afslag links.
• Daarna de eerste weg links, dit is de Dokter Stolteweg.
• U rijdt met de bocht mee naar links, einde van de weg rechts, aan de rechterkant ziet u het CIR.
• Neem de linker ingang door de schuifdeuren (begane grond)
Komend uit de richting Groningen/Meppel (A28)
• Afslag Zwolle Noord (afrit 20).
• Onderaan de afrit linksaf.
• Na het IJsseldelta Stadion (PEC Zwolle) de eerste afslag links.
• Daarna de eerste weg links, dit is de Dokter Stolteweg.
• U rijdt met de bocht mee naar links, einde van de weg rechts, aan de rechterkant ziet u het CIR.
• Neem de linker ingang door de schuifdeuren (begane grond)
Komend uit de richting Raalte/Almelo (N35)
• Volg de N35 richting Zwolle
• Sla rechtsaf naar de Dokter van Heesweg (na Isala Ziekenhuis)
• Daarna de eerste weg links, dit is de Dokter Stolteweg.
• U rijdt met de bocht mee naar links, einde van de weg rechts, aan de rechterkant ziet u het CIR.
• Neem de linker ingang door de schuifdeuren (begane grond)

Parkeren
U kunt voorbij de slagboom op onze parkeerplaatsen parkeren rondom het gebouw.

Vervoer per bus vanaf het treinstation
• Voor de dienstregeling verwijzen wij u naar www.ov9292.nl.
• Voor de stadsdienst (lijn 1) of het streekvervoer loopt u naar het busstation aan de achterzijde
(zuidzijde) van het station, aan de Hanzelaan.
• U kunt in- en uitstappen bij halte Dokterspad bij de hoofdingang van het Isala. Hierna de weg
oversteken en links aanhouden richting Ceintuurbaan, eerste weg rechts, u bent dan op de Dokter
Stolteweg.
• U loopt met de bocht mee naar links, aan het einde van de weg ziet u aan de rechterkant het CIR.
• U neemt de linker ingang op de begane grond (huisnr. 42)

