
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Apeldoorn 

Het Loo Erf 
 

Adres 

Waldeck-Pyrmontstraat 31 

7315 JH  Apeldoorn 

088 585 62 00 

 

Routebeschrijving auto 

Er staan verwijzingsborden naar gebouw Alpha, waar u zich bij de receptie kunt 

melden.  

 

Vanuit de richting Zwolle (A50) 
 Bij Zwolle neemt u de snelweg A50 richting Apeldoorn/Arnhem. Bij de afslag 

Apeldoorn-Noord verlaat u de snelweg. 

 De afrit S11 (Oost-Veluweweg) uitrijden. Bij de derde verkeerslichten 

rechtsaf, de Anklaarseweg op. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor, de 

Koningstraat in. 

 In de Koningstraat neemt u de tweede straat rechtsaf. Dit is de Waldeck-

Pyrmontstraat. Aan het eind van deze straat bevindt zich Visio. 

 Bij de ingang van het terrein staan verwijzingsborden naar gebouw Sigma, 

dat zich aan de linkerkant bevindt. 

 

Vanuit de richting Deventer (A1) 
 U neemt de snelweg A1 richting Amsterdam. U volgt de afslag Zwolle A50. 

Neem afslag Apeldoorn-Noord. 

 De afrit S11 (Oost-Veluweweg) uitrijden. Bij de derde verkeerslichten 

rechtsaf, de Anklaarseweg op. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor, de 

Koningstraat in. 

 In de Koningstraat neemt u de tweede straat rechtsaf. Dit is de Waldeck-

Pyrmontstraat. Aan het eind van deze straat bevindt zich Visio. 

 Bij de ingang van het terrein staan verwijzingsborden naar gebouw Sigma, 

dat zich aan de linkerkant bevindt. 

 

Vanuit de richting Arnhem (A50) 
 U neemt de snelweg Apeldoorn/Zwolle, de A50. Neem afslag Apeldoorn-

Noord. De afrit S11 (Oost-Veluweweg) uitrijden. 

 Bij de derde verkeerslichten rechtsaf, de Anklaarseweg op. Bij de volgende 

verkeerslichten rechtdoor, de Koningstraat in. 



 

 

   

 

 In de Koningstraat neemt u de tweede straat rechtsaf. Dit is de Waldeck-

Pyrmontstraat. Aan het eind van deze straat bevindt zich Visio. 

 Bij de ingang van het terrein staan verwijzingsborden naar gebouw Sigma, 

dat zich aan de linkerkant bevindt. 

 

Vanuit de richting Utrecht/Amersfoort (A1) 
 U neemt de A1, richting Apeldoorn. Afslag Kootwijk - Harderwijk - Paleis Het 

Loo - Apenheul. 

 Aan het einde van de afslag richting Harderwijk. Bij rotonde richting 

Apeldoorn, de Amersfoortseweg op. Deze weg uitrijden tot bij de 

verkeerslichten (± 11 km). 

 Bij deze verkeerslichten (de Naald) linksaf, de Zwolseweg op. 

 Bij de volgende verkeerslichten gelijk linksaf de Loseweg inrijden. Deze weg 

volgen, met de bocht mee de Koningstraat in. 

 In de Koningstraat neemt u de tweede straat linksaf. Dit is de Waldeck-

Pyrmontstraat. Aan het eind van deze straat bevindt zich Visio. 

 Bij de ingang van het terrein staan verwijzingsborden naar gebouw Sigma, 

dat zich aan de linkerkant bevindt. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 62 00 of apeldoorn@visio.org. 
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