ROUTEBESCHRIJVING NAAR ALTRA ADVIES & TRAINING
Ooievaarsbek 20 - 7443 TD Nijverdal Tel.: (0548) 620 887 - Motor? GPS waypoint maken? Onze coördinaten: Noord 52 22.568 Oost 006 28.418
Route 1: komend vanuit het Oosten, Enschede, Oldenzaal, Hengelo, via A1 of A35.
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Volg richting Almelo, hier Zwolle / Nijverdal aanhouden, u ziet links een McDonalds.
Hierna bij de volgende stoplichten rechtsaf de N347 op, onder spoor door; Baron van Sternbachlaan, richting Kruidenwijk, Hellendoorn.
Hierna vier rotondes (kort na elkaar) rechtdoor.
Op een gegeven moment ziet u rechts voor u fietsenhandel "Konijnenbelt". Direct hiervóór gaat u rechtsaf de Engelwortel in en daarna 3 keer rechtsaf
naar onze locatie; Ooievaarsbek 20, Nijverdal.

Route 2: komend vanuit Noord-Overijssel, Drenthe of Groningen.
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U kunt het beste over de N48 richting Ommen rijden.
Vanaf Ommen borden richting Hellendoorn aanhouden.
In Hellendoorn ziet u bij een splitsing en bocht naar rechts aan uw linkerhand de grote Ben& Jerry ijsfabriek liggen en een ANWB bord  Hulsen.
Hier gaat u linksaf (langs de IJsfabriek), richting Hulsen. Weg volgen over de brug van de Regge, u bent dan al vlak bij ons.
Links ziet u fietsenhandel "Konijnenbelt" en scherpe bocht naar rechts. Direct na de fietsenhandel gaat u linksaf de Engelwortel in en daarna 3 keer
rechtsaf voor onze locatie; Ooievaarsbek 20, Nijverdal.

Route 3: komend vanuit het Noorden, Friesland, Rijksweg A32, A28
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U kunt het beste de afslag “Ommen” nemen, u ziet links dan het hoge Van der Valk Hotel Zwolle langs de snelweg liggen.
De weg volgen naar Ommen en in Ommen rechtsaf de brug over, over de Vecht.
Vanaf Ommen borden richting Hellendoorn aanhouden.
In Hellendoorn ziet u bij een splitsing en bocht naar rechts aan uw linkerhand de grote Ben& Jerry ijsfabriek liggen en een ANWB bord  Hulsen.
Hier gaat u linksaf (langs IJsfabriek), richting Hulsen. Weg volgen over de brug van de Regge, u bent dan al vlak bij ons.
Links ziet u fietsenhandel "Konijnenbelt" en scherpe bocht naar rechts. Direct na de fietsenhandel gaat u linksaf de Engelwortel in en daarna 3 keer
rechtsaf voor onze locatie; Ooievaarsbek 20, Nijverdal.

Route 4: komend vanuit het Zuiden of Westen, A1.
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U kunt het beste vanaf Amersfoort (of vanaf de A50 bij Apeldoorn) de A1 volgen, dan de afslag Holten, Rijssen (afrit 27) nemen.
Na de afslag eerst richting Rijssen aanhouden en in Rijssen de borden Hellendoorn volgen.
Op een gegeven moment kunt u links Nijverdal in, niet doen, rechtdoor de rondweg volgen > industrieterrein “t Lochter”.
Aan het eind van deze rondweg na de rotonde (evt. kunt u links voordelig tanken bij Tango) bij de stoplichten linksaf.
Hierna bij de volgende stoplichten rechtsaf de N347 op, onder spoor door; Baron van Sternbachlaan, richting Kruidenwijk, Hellendoorn.
Hierna vier rotondes (kort na elkaar) rechtdoor.
Op een gegeven moment ziet u rechts voor u fietsenhandel "Konijnenbelt". Direct hiervóór gaat u rechtsaf de Engelwortel in en daarna 3
keer rechtsaf naar onze locatie; Ooievaarsbek 20, Nijverdal.
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