
Routebeschrijving voor bezoekers IJsselkade 8 die per auto komen. 

Als je van de oude brug over de IJssel komt ga je gelijk rechts af de 
IJsselkade op. Je neemt de eerste straat links = Marspoortstraat. Je neemt 
opnieuw de eerste straat links = Berkelkade. Dan direct weer links = 
Oude Wed. Aan je linkerzijde kun je de poort binnenrijden bij het bord 
IJsselkade 8. Aan de achterzijde is ook een ingang. 
 
Kom je van de andere kant (de nieuwe brug over de IJssel) = de N 348, 
dan neem je de afslag Zutphen. Je volgt de N 348 tot aan de Den 
Elterweg en daar ga je links af, richting de stad. Je blijft deze weg volgen 
tot de derde rotonde. Daar neem je de tweede afslag. Je volgt deze weg 
tot het einde, waar je met de bocht mee naar links gaat. Dan op het einde 
rechts af de IJsselkade op. De derde afslag rechts = Marspoortstraat. Je 
neemt de eerste straat links = Berkelkade. Dan direct weer links = Oude 
Wed. Aan je linkerzijde kun je de poort binnenrijden bij het bord 
IJsselkade 8. Aan de achterzijde is ook een ingang. 

Indien er geen plek is voor de auto, zoek dan een parkeerplaats in de 
omgeving. Let wel op dat er veel plekken alleen voor vergunninghouders 
zijn. Op de Mars (als je van de brug afkomt en je gaat links af, onder de 
tunnel door) is de parkeergarage waar je waarschijnlijk altijd je auto wel 
kwijt kan. De ingang is dan gewoon aan de voorzijde op nr.8. 

Voor degene die per fiets komen is er aan de achterzijde van het pand 
plaats om de fiets neer te zetten. Zie hier boven hoe je daar kunt komen. 
Op de IJsselkade is geen plaats voor fietsen tegen de gevel aan. 

Voor degene met het openbaar vervoer; 
Als je het station uitstapt aan de voorzijde, ga je rechts af het 
Stationsplein op. Met de oude brug in zicht ga je links af de IJsselkade op 
en bel je aan op nummer 8. 


