
   

 

Routebeschrijving naar GMB BioEnergie in Zutphen  

Let op: navigatie  

Aan het einde van de route (op industrieterrein De Mars) geven sommige navigatiesystemen de verkeerde richting 

aan. U kunt dan onderstaande beschrijving aanhouden. 

 

Vanuit richting Arnhem 

Bij knooppunt Velperbroek de A348 richting Zutphen volgen. Neem na Leuvenheim en Brummen op de rotonde de 

tweede afslag richting N348 Zutphen en vervolg de weg voor circa 4 kilometer. Neem vervolgens de afslag richting de 

N345. Bij het stoplicht gaat u linksaf. In Zutphen aangekomen volgt u de borden van industrieterrein De Mars. Neem op 

de rotonde de derde afslag naar de Pollaan, vervolgens gaat u na ongeveer 100 meter rechtsaf de Oostzeestraat in. U 

vindt ons na ongeveer 400 meter aan uw rechterzijde. 

 

Vanuit richting Doetinchem 

U rijdt via de N314 richting Zutphen. In Zutphen aangekomen volgt u de borden van industrieterrein De Mars. Neem op 

de rotonde de derde afslag naar de Pollaan, vervolgens gaat u na ongeveer 100 meter rechtsaf de Oostzeestraat in. U 

vindt ons na ongeveer 400 meter aan uw rechterzijde. 

 

Vanuit richting Apeldoorn 

Op de A1 richting Hengelo neemt u afrit 23 Deventer/Zutphen en u volgt de N348 richting Zutphen. Neem op de rotonde 

de eerste afslag rechts en vervolg de N348 richting Zutphen. Na de brug over het Twentekanaal, neem op de rotonde 

de eerste afslag naar de Pollaan. Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf de Oostzeestraat in. U vindt ons na ongeveer 

400 meter aan uw rechterzijde. 

 

Vanuit richting Deventer/ Hengelo (ov) 

Op de A1 richting Apeldoorn neemt u afrit 23 Deventer/Zutphen en volgt u de N348 richting Zutphen. Neem op de 

rotonde de eerste afslag rechts en vervolg de N348 richting Zutphen. Na de brug over het Twentekanaal, neem op de 

rotonde de eerste afslag naar de Pollaan. Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf de Oostzeestraat in. U vindt ons na 

ongeveer 400 meter aan uw rechterzijde. 

 

Vanuit richting Vorden/ Lochem 

U volgt de N346 en gaat bij de verkeerslichten rechts. In Zutphen aangekomen volgt u de borden van industrieterrein 

De Mars. Neem op de rotonde de derde afslag naar de Pollaan, vervolgens naar ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf de 

Oostzeestraat in. U vindt ons na ongeveer 400 meter aan uw rechterzijde. 

 

Openbaar vervoer  

Neem de achteruitgang op het NS-station Zutphen. U staat nu in de Havenstraat. Vanaf hier loopt u in 

ongeveer 20 minuten naar GMB. U volgt rechts de Havenstraat, later Pollaan. In de bocht gaat u de 

Mercuriusweg in. Blijf deze weg volgen naar de Lithauensestraat. Aan het einde van de Lithauensestraat links en daar 

vindt u ons aan uw rechterzijde. U kunt ook gebruik maken van een OV-fiets of een taxi. 


