
De locatie in Zwolle ligt aan de prachtige authentieke Eekwal, aan de rand van het oude stadscen-
trum. Vanuit vrijwel alle ramen kijk je uit op de Zwolse Peperbus, het hart van de stad. Het beste kunt 
u onze locatie bereiken middels het Openbaar Vervoer. De bus stopt namelijk recht voor de deur. 
Maar ook te voet bent u binnen 10 minuten bij onze locatie. De verschillende mogelijkheden worden 
hier voor u toegelicht.

Driessen HRM
locatie Zwolle
Routebeschrijving

Eekwal 20
8011 LD Zwolle

t. 038 - 204 10 00
zwolle@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per bus
Vanaf Centraal Station
Vanaf het centraal station kunt u stadsbus 9 (richting Deltion 
Campus - Station) nemen. U stapt op aan de westzijde van het 
centraal station in Zwolle en stapt uit bij bushalte Eekwal/Cen-
trum. Deze bushalte is tegenover onze locatie gevestigd.

Centraal Station Zwolle



www.driessen.nl

Looproute
Vanaf het Centraal Station bereikt u onze locatie te voet binnen 
10 minuten.

• Ga in noordelijke richting op Stationsplein naar Vechtdal-
route; 

• Na zo’n 40 meter slaat u linksaf naar de Stationsplein/  
Vechtdalroute;

• Neem na 10 meter op de rotonde de 2e afslag naar Stations-
 weg/Vechtdalroute;
• Sla na 250 meter linksaf naar de Burgemeester van Roijens-
 singel/Vechtdalroute;
• Na 260 meter slaat u rechtsaf naar de Nieuwe Havenbrug/

Vechtdalroute;
• Sla na 75 meter linksaf naar de Eekwal/Vechtdalroute en na 

75 meter neemt u een fl auwe bocht naar rechts om op de 
Eekwal/Vechtdalroute te blijven;

• Na 60 meter bevindt uw bestemming zich rechts.

Per auto
Als u met de auto komt raden wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie 
te controleren op www.vananaarbeter.nl. Voer het volgende 
adres in om uw route te plannen naar de dichtstbijzijnde par-
keergarage:

Parkeergarage Maagjesbolwerk
Maagjesbolwerk 54 
8011 LL Zwolle

Parkeervoorziening
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Parkeergarage 
Maagjesbolwerk aan de Maagjesbolwerk 54. Deze garage is 
24 uur per dag geopend.

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM
• Vanuit de parkeergarage gaat u in zuidwestelijke richting 

naar Kamperpoortenbrug;
• Na 35 meter slaat u linksaf naar de Kamperpoortenbrug;
• Sla na 20 meter rechtsaf naar de Eekwal/ Vechtdalroute; 
• Na 50 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

Q-park Maagjesbolwerk

Centraal Station Zwolle


