Bed & Breakfast
Theetuin Stadsland

Routebeschrijving
Zorgvuldig lezen !

Navigatiesystemen, ook die met de allernieuwste updates, raken soms erg in de
war vanwege alle nieuwbouw bij ons in de buurt! Het is aan te raden deze
routebeschrijving bij de hand te houden tijdens uw reis naar ons toe.

Per auto vanaf A28 zuid

Naam afslag Zwolle zuid, rijd over de rotonde onder de snelweg 3/4 rond, sla dus links af.
Ga rechtdoor bij de stoplichten, richting industrieterrein Voorst C, ga de brug over het
Zwolle-IJsselkanaal, rijd dan met de bocht mee (de weg heet nu Westenholterallee). Bij de
het derde stoplicht rijd recht door, langs 2 rotondes, nu bent u in de Bastionstraat. Hier
moet nog worden gebouwd, de weg en de lantarenpalen zijn er al. Even links en rechts en
weer links de dijk op. (We weten niet hoe lang deze route mogelijk blijft, de gemeente
verandert soms van de ene dag op de andere de toegang, zonder enige kennisgeving.)
De dijk c.a. 3 km blijven volgen met rechts het Zwarte Water en links de nieuwbouwwijk
Stadshagen. Na 400m na een kleine zijweg (Ruimzichtweg, niet inslaan) is het de 3de
boerderij, deze ligt aan de rechterkant van de dijk, bij de leilindes, met rode luiken.
N.B.: op het kruispunt bij de Twistvlietbrug (voor diegene die ons regelmatig bezoeken) is
de voorrangssituatie veranderd, er zijn twee hoge verkeersdrempels: u moet nu voorrang
verlenen, let dus goed op!

Vanuit de nieuwbouw Stadshagen

Indien u onverhoopt toch via de nieuwbouwwijk komt: via de Werkerlaan (oostzijde
winkelcentrum Stadshagen, hoek bloemenwinkel) naar het noorden rijden, bij de rotonde
rechtdoor (dus op de Werkerlaan blijven). U rijdt nu vanzelf de wijk uit, de weg maakt een
bocht en u komt bij een verkeerssluis met pollers. Hiervoor wachten tot de paaltjes naar
beneden zakken (ca 4 minuten) (werkt het systeem niet, belt u ons dan even). Rechtsaf de
Ruimzichtweg op, bij de dijk linksaf, 3de boerderij, bij de leilindes, met rode luiken.
Bent u bij het winkelcentrum op de Belvederelaan, en dus niet op de Werkerlaan? Dan
tijdens winkeltijden door de parkeergarage naar de andere kant van het winkelcentrum
rijden en bovenstaande route volgen (tegenwoordig moet men het uitrijkaartje
afstempelen boven bij de roltrap, anders kunt u er niet meer uit). Als de parkeergarage
dicht is (in de avond): vanaf Frankhuizerallee rotonde 3/4 links: Bastionstraat, links,
rechts, links, nu rijdt u op de Hasselterdijk. C.a. 3 km verder rijden, 400 m na een kleine
zijweg (Ruimzichtweg, niet inslaan) ligt onze boerderij (leilindes, rode luiken) rechts van de
dijk.

Per auto vanaf A28 noord

Neem afslag Nieuwleusen (Lichtmis, bij de watertoren die nu restaurant De Koperen
Hoogte herbergt), rechtsaf richting Hasselt. NB op deze weg maximaal 80 km rijden.
Langs de bebouwde kom van Hasselt rijden, bij de T splitsing linksaf, op de ventweg links
van het Shellstation. Op deze weg rechtdoor langs het centrum van Hasselt, met de brug
over het Zwarte Water. Bij het tweede kruispunt linksaf naar het industrieterrein van
Hasselt, meteen weer rechts, Randweg. Deze weg volgen tot net na de bocht, dan
rechtsaf de Zwolse Dijk op. Ca 3,5 km de dijk volgen tot net na de gemeentegrens: 2de
boerderij aan de linkerkant, bij de leilindes, met rode luiken.

per fiets vanaf de ringweg Zwolle:

Middelweg richting Stadshagen nemen, brug over het Zwarte Water, meteen over de brug
de trap naar beneden en onder de brug door naar het noorden fietsen op de dijk. 2 km
verder, net na de Ruimzichtweg, 3de boerderij aan de rechterkant van de dijk, bij de
leilindes, met rode luiken.

Per fiets vanuit het noorden
Zie autobeschrijving.

Per fiets vanuit het centrum van Zwolle

Verlaat het stadscentrum aan de noordkant bij het V&D filiaal, bij de rotonde linksaf (3/4
rond). Onder het viaduct van de snelweg door, meteen daarna oversteken en weer in
dezelfde richting verder fietsen, een fietstunnel in. Daar uitgekomen links en met de bocht
mee rechtsaf: Klooienberglaan.
Na ca 1 km links de brug over (bij het rode brugwachtershuis). Over de brug rechtsaf de
dijk op. Ca 3,5 km doorfietsen tot net na de Ruimzichtweg, 3de boerderij rechts van de
dijk, bij de leilindes, met rode luiken.
Nog gemakkelijker: volg de routepunten tot nr 62. We wonen net voorbij dit punt.

Met het openbaar vervoer

Vanaf station Zwolle aan de voorzijde stadsbus 1 van Connexion nemen richting
Stadshagen, uitstappen bij de Hasselterdijk, net over de Twistvlietbrug. Dan 3 km lopen in
noordelijke richting (vanaf de brug, met de stad in de rug en de nieuwbouw voor
u, rechtsaf). Op afspraak kunnen we u soms komen ophalen.

