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B Parkeerterrein Viaa (rechtsachter het gebouw)

 Parkeerterrein Jumbo (betaald parkeren)

 Parkeerterren Bug. v. Roijensingel (betaald parkeren) 

 Parkeerterrein Turfmarkt (betaald parkeren)A

Vanaf station Zwolle
(looptijd +/- 10 minuten) 

•  Sla de weg tegenover het station in (Stationsweg). 
Dit is de weg na de rotonde, langs hetABN/AM-
RO-gebouw. Ter herkenning: aan uw linkerhand 
bevindt zich de ‘De Nieuwe Buitensociëteit’. 

•  Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf (Burg. 
Van Roijensingel). Deze weg gaat over in ‘Groot 
Wezenland’. 

•  Nadat u twee verkeerslichten bent gepasseerd, 
gaat u de tweede weg linksaf (Luttenbergstraat). 
Aan uw rechterhand bevindt zich op de hoek het 
Dominicanenklooster. 

•  Vervolgens gaat u bij de eerste verkeerslichten 
rechtsaf (Weth. Alferinkweg). U loopt nu om het 
Viaa-gebouw heen. 

•  Aan uw rechterhand bevindt zich de hoofdentree 
van Viaa. 

Vanaf de snelweg A28 

•  U neemt de afslag Zwolle-Zuid en volgt bij de 
 rotonde de borden Ring Zuid. 

•  Na de rotonde gaat u bij de tweede verkeers-
lichten linksaf (Nieuwe Veerallee). U volgt deze 
weg en na het spoor gaat u bij de eerste verkeers-
lichten rechtdoor en bij de afslag daarna rechtsaf 
 (Emmawijk). Deze weg gaat eerst over in ‘Burg. Van 
Roijensingel’ en vervolgens in ‘Groot Wezenland’. 

•  Nadat u twee verkeerslichten bent gepasseerd, 
gaat u de tweede weg linksaf (Luttenbergstraat). 
Aan uw rechterhand bevindt zich op de hoek het 
Dominicanenklooster. 

•  Vervolgens gaat u bij de eerste verkeerslichten 
rechtsaf (Weth. Alferinkweg). 

•  Neem daarna de 1e weg rechts (Grasdorpstraat) 
en neem de 1e oprit aan uw rechterhand. (let op 
met slagboom!) Het parkeerterrein dat u oprijdt 
is niet van Viaa. Wij verzoeken u vriendelijk hier 
niet te parkeren. Wanneer u doorrijdt ziet u de 
hoofdentree van de Viaa. U kunt rechts om het 
gebouw heen en achter / aan de zijkant van het 
gebouw parkeren. 

Routebeschrijving
Routebeschrijving

Parkeerterrein Burg. v. Roijensingel (betaald parkeren)
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Vanaf station Zwolle
(looptijd +/- 10 minuten)

•   Sla de weg tegenover het stati on in (Stati onsweg).
Dit is de weg na de rotonde, langs het ABN/AMRO-
gebouw. Ter herkenning: aan uw linkerhand
bevindt zich de ‘De Nieuwe Buitensociëteit’.

•  Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf (Burg. 
Van Roijensingel). Deze weg gaat over in ‘Groot 
Wezenland’.

•  Nadat u twee verkeerslichten bent gepasseerd,
gaat u de tweede weg linksaf (Lutt enbergstraat).
Aan uw rechterhand bevindt zich op de hoek het
Dominicanenklooster.

•  Vervolgens gaat u de eerste weg rechts (Assendorper-
dijk). U loopt door tot de tweede slagboom aan de 
linkerkant.

•  U loopt bij de slagboom het terrein van Viaa op. De 
entree bevindt zich ongeveer vijft ig meter vanaf de 
slagboom.

Vanaf de snelweg A28

•  U neemt de afslag Zwolle-Zuid en volgt bij de
rotonde de borden Ring Zuid.

•  Na de rotonde gaat u bij de tweede verkeers-
lichten linksaf (Nieuwe Veerallee). U volgt deze
weg en na het spoor gaat u bij de eerste verkeerslichten 
rechtdoor en bij de afslag daarna rechtsaf
(Emmawijk). Deze weg gaat eerst over in ‘Burg. Van 
Roijensingel’ en vervolgens in ‘Groot Wezenland’.

•  Nadat u twee verkeerslichten bent gepasseerd,
gaat u de tweede weg linksaf (Lutt enbergstraat).
Aan uw rechterhand bevindt zich op de hoek het
Dominicanenklooster.

•  Na het klooster slaat u de eerste weg rechtsaf naar de 
Assendorperdijk. Het parkeerterrein van Viaa voor be-
zoekers bevindt zich direct aan de linkerkant (de eerste 
slagboom). Om het terrein weer te kunnen verlaten, 
heeft  u een muntje nodig. Deze is verkrijgbaar bij de 
recepti e.

Parkeeradres
Assendorperdijk 11
8012 EG Zwolle


