
 
 
 
 
 
 
 
 

Met navigatie: Veenhuizerweg / kruising de Linie.  

 

Parkeren: <ca 50 meter na de rotonde> rechtsaf de parkeerplaats oprijden. Parkeer uw auto bij voorkeur op het 

terrein aan uw linkerhand. Het is nu nog ongeveer 3 minuten lopen. (nb: op het parkeerterrein aan uw 

rechterhand geldt de “blauwe zone”) 

 

 

De Veenhuizerweg te voet vervolgen. Bij de Tsplitsing van de 

Veenhuizerweg met De Ontvangst, loopt u rechtuit tussen twee woningrijen 

door (dit stuk is verboden voor auto’s).  

 

Het eerste vrijstaande huis aan uw linkerhand is Veenhuizerweg 147. Loop 

via de oprit naar de achterzijde van het huis. De ingang is aangegeven.  

 
Bus 5: richting Woudhuis, halte “De Linie” (tegenover Monuta). Het is nog 3 minuten lopen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trein: halte Apeldoorn Osseveld. Vanaf het station is het ca 5 minuten lopen.  

 

 

vanuit de richting Deventer, verlaat u het station en houdt u rechts aan. U 

slaat na 30 meter linksaf De Ontvangst op. U loopt (ca 200 meter) tot aan de 

kruising met De Veenhuizerweg. Hier loopt u rechtsaf tussen de huizenrijen 

door (dit stuk is verboden voor auto’s).  

 

Het eerste vrijstaande huis aan uw linkerhand is Veenhuizerweg 147. Loop 

via de oprit naar de achterzijde van het huis. De ingang is aangegeven. 

 

 

 

vanuit de richting Apeldoorn Centraal, halte Apeldoorn Osseveld: als u het 

station verlaat houdt u linksaan, gaat u de trap af en slaat u linksaf. U loopt nu 

door de spoortunnel. U loopt rechtdoor en vervolgt uw weg via De Ontvangst. 

U loopt (ca 200 meter) tot aan de kruising met De Veenhuizerweg. Hier loopt 

u rechtsaf tussen de huizenrijen door (dit stuk is verboden voor auto’s).  

 

Het eerste vrijstaande huis aan uw linkerhand is Veenhuizerweg 147. Loop 

via de oprit naar de achterzijde van het huis. De ingang is aangegeven. 
 

 

Verzoek: kom je met de (brom)fiets, zet deze dan niet op de oprit, maar achter het huis. 

  

De Veenhuizerweg te voet vervolgen. Bij de Tsplitsing van de 

Veenhuizerweg met De Ontvangst, loopt u rechtuit tussen twee woningrijen 

door (dit stuk is verboden voor auto’s).  

 

Het eerste vrijstaande huis aan uw linkerhand is Veenhuizerweg 147. Loop 

via de oprit naar de achterzijde van het huis. De ingang is aangegeven. 

  

aaadddvvviiieeesssbbbuuurrreeeaaauuu   Paaarrrsssèèèlll                       

    opleiding, personeel en organisatie         

 

Veenhuizerweg 147 

7325 AK  APELDOORN 

tel. 06 205 22899 

 

www.parsel.nl 


