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 Vanuit Groningen/Meppel (A28)
• Snelweg A28 richting Zwolle.
• Bij Zwolle A50 richting Apeldoorn.
• Bij Apeldoorn A1 richting Deventer.
• A35 richting Hengelo/Enschede
• Afrit 26, Enschede West (zie verder routebeschrijving vanuit Amsterdam/Hengelo).

 Vanuit Groningen/Duitsland (A7/A31)
• Volg op snelweg A31 bij knooppunt Kreuz Schüttorf-nord de A30/E30.
• Volg na grensovergang Duitsland/Nederland de A1/E30 richting Hengelo/Amsterdam.
• Afrit 33, Oldenzaal-Zuid.
• Neem aan einde van de afrit de N733 richting Enschede.
• De N733 gaat over in de N732.
• Na 7,5 km, in Enschede rechtsaf de Lasondersingel op.
• Bij tweede grote kruising (na 1,5 km) linksaf de Hengelosestraat op.
• Ons pand vindt u na 400 meter aan uw rechterhand.

 Per openbaar vervoer

 Vanaf NS-station Enschede
• Komend uit het NS station loopt u naar rechts.
• U passeert het busstation aan uw linkerzijde.
• Bij de verkeerslichten steekt u over en gaat u 
   rechtsaf de tunnel in.
• Vervolg uw weg door de tunnel.
• Komend uit de tunnel ziet u het 
 Menzis-gebouw aan uw linkerzijde.

 Per auto

 Vanuit Amsterdam/Hengelo (A1/A35)
• Snelweg A35, richting Enschede.
• Afrit 26, Enschede West/Universiteit.
• Aan einde afrit linksaf, richting Enschede 
 West/Universiteit (Westerval, ± 3 kilometer).

• Westerval volgen en bij het tweede verkeers-
 licht (T-splitsing, zie kaartje) linksaf, richting 
 Centrum (Volksparksingel).

• Tweede verkeerslicht linksaf door tunnel, 
 richting Universiteit (Tubantiasingel).

• Tweede verkeerslicht rechtsaf (Hengelosestraat).
• Ons pand vindt u na 400 meter aan uw rechterhand.
• U kunt parkeren bij ons gebouw. Er is een aantal 
   parkeerplaatsen voor bezoekers. U kunt ook betaald
   parkeren langs het spoor.
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