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Routebeschrijving

Locatie 
Warnsveld
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• vanaf Arnhem, verkeersplein Velperbroek
N348 richting Zutphen.

Vlak voor Zutphen (km 23,9) N348 blijven volgen.

Over de nieuwe IJsselbrug Zutphen binnen (richting

Doetinchem / Lochem, N314).

Bij de vierde rotonde gaat u linksaf (richting Warnsveld).

Na 1 kilometer ziet u aan uw rechterhand Huis ’t Velde.

• vanaf Deventer
Via N348 richting Zutphen. In Eefde over Twentekanaal

rijden. Bij verkeerslichten linksaf.

Bij derde verkeerslicht op het grote kruispunt linksaf

(tweede kruising) linksaf richting Warnsveld / Lochem /

Winterswijk / Doetinchem (N319 / N346).

Na Shell-benzinestation linksaf en recht voor u: Huis ’t Velde.

S.v.p. uw auto op het parkeerterrein parkeren, over de

toegangsbrug links.

Met het openbaar vervoer

• vanaf NS-station Zutphen
hier kan men met de taxi naar Huis ’t Velde.

Met eigen vervoer

• vanaf de A1 (snelweg Amersfoort - Apeldoorn)
Direct na de kruising A1/A50 (richting Arnhem / Zwolle) afslag

Voorst / Zutphen (N345). Over oude IJsselbrug Zutphen binnen.

Bij verkeerslichten (eind van de brug) linksaf (langs NS-station),

weg met de bocht naar rechts vervolgen en op het kruispunt

met verkeerslichten wederom linksaf (langs de grote gracht).

Bij rotonde rechtdoor. Bij verkeerslichten rechtsaf.

Bij verkeerslicht (benzinestation aan uw rechterhand)

weg vervolgen, bij het tweede verkeerslicht linksaf richting

Warnsveld / Lochem / Winterswijk / Doetinchem (N319 / N346).

Na Shell-benzinestation linksaf en recht voor u: Huis ’t Velde.

Conferentiecentrum Huis ’t Velde
Rijksstraatweg 127
7231 AD Warnsveld
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Vlak voor Zutphen (km 23,9) N348 
blijven volgen. 
Over de nieuwe IJsselbrug Zutphen 
binnen (richting Doetinchem /  
Lochem, N314). 
Bij de vierde rotonde gaat u linksaf 
(richting Warnsveld). 
Na 1 kilometer ziet u aan uw rechter
hand Huis ’t Velde.

•  vanaf Deventer 
Via N348 richting Zutphen. Twente
kanaal overrijden en bij de rotonde (aan 
linkerzijde benzinestation) tweede 
afslag nemen en de weg alsmaar 
vervolgen. Bij de tweede verkeers
lichten linksaf. Deze weg (N346) 
vervolgen richting Lochem waarbij u 
aan uw linkerzijde het benzinestation 
passeert. Na 200 meter neemt u de 
afslag links, de toegangsweg naar  
Huis ’t Velde.

S.v.p. uw auto op het parkeerterrein 
parkeren, over de brug en vervolgens 
naar links rijden.
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Met het openbaar vervoer
•  vanaf NS-station Zutphen 

Hier kan men met de taxi naar  
Huis ’t Velde.

Met eigen vervoer
•  vanaf de A1  

(snelweg Amersfoort - Apeldoorn) 
Direct na de kruising A1/A50 (richting 
Arnhem / Zwolle) afslag Voorst / 
Zutphen (N345). Over oude IJsselbrug 
Zutphen binnen. 
Bij verkeerslichten (eind van de brug) 
rechtdoor, door enigszins flauw naar 
links aan te houden (tunnel niet 
inrijden) en vervolgen langs het 
NSstation (linkerzijde), weg met de 

bocht naar rechts vervolgen en op het 
kruispunt met verkeerslichten wederom 
linksaf (langs de grote vijver). Bij 
rotonde rechtdoor. Vervolgens de 
eerste weg rechts inslaan (Leeuwerik
laan) en doorrijden tot aan de rotonde. 
Hier de derde afslag nemen richting 
Warnsveld. Bij de verkeerslichten recht 
door en deze weg (N346) vervolgen 
richting Lochem waarbij u aan uw 
linkerzijde het benzinestation passeert. 
Na 200 meter neemt u de afslag links, 
de toegangsweg naar Huis ’t Velde.

•  vanaf Arnhem, 
verkeersplein Velperbroek 
N348 richting Zutphen. 


