
Routebeschrijving  

Vanuit de richting Amersfoort, 
Kampen, Hattem (A28): 
- Neem de afslag Zwolle-Noord 
- Sla rechtsaf naar de 
Ceintuurbaan/N35 
- Bij de 2e verkeerslichten slaat u 
linksaf naar de Boerendanserdijk** 
- Sla rechtsaf naar Stadionplein 
Het stadion van PEC Zwolle bevindt 
zich aan uw rechterhand. 
 

** U kunt er ook voor kiezen om bij 

de 1e verkeerslichten links af te 

slaan naar de Oude Meppelerweg. 

Daar neemt u bij de verkeerslichten 

de 1e afslag rechts. U rijdt nu op het 

Rechterland. Wanneer u hier de 2e 

afslag rechts neemt rijdt u op het 

Hogeland ( zie: parkeergelegenheid) 

Vanuit de richting Groningen, 

Leeuwarden, Meppel (A28) 

- Neem de afslag Zwolle-Noord 

- Sla linksaf naar de 

Ceintuurbaan/N35 

- Sla linksaf naar de 

Boerendanserdijk 

- Sla rechtsaf naar Stadionplein 

- Het stadion van PEC Zwolle 

bevindt zich aan uw rechterhand. 

 

 

Vanuit de richting Almelo, 

Nijverdal, Raalte (N35) 

- Rijd de Heinoseweg af, deze gaat 

over in de Ceintuurbaan (N35) 

- Op de Ceintuurbaan rijd je de 

eerste 4 verkeerslichten rechtdoor 

- Bij het 5e verkeerslicht ga je 

rechtsaf naar de Boerendanserdijk 

(stadion aan de rechterhand) 

- Het stadion van PEC Zwolle 

bevindt zich aan uw rechterhand. 

Openbaar vervoer: 

Vanaf het centraal station in Zwolle 

rijdt stadsbus 3 (richting Berkum) 

naar het stadion van PEC Zwolle. 

Stap uit bij de halte 'stadion'. Vanaf 

die halte is het ongeveer twee 

minuten lopen naar de ingang van 

het stadion. 

 

Let op: Parkeergelegenheid: 

U kunt parkeren bij het PEC Zwolle     

stadion. Echter, in de directe 

omgeving van het stadion kunt u 

ook parkeren aan het Hogeland en  

omgeving.  

Hiervoor kunt u rechtdoor rijden 

langs het PEC Zwolle stadion, op de 

rotonde de 2e afslag nemen en 

vervolgens de 1e weg rechts.  

 

 

 

Tussen het Hogeland en het PEC 

Zwolle stadion bevindt zich een 

wandelpad ( voorzijde Sligro) en de 

afstand is ongeveer 600 meter. 

 

Zie: 
https://goo.gl/maps/f2JCuL2DUXF2 

 

 

https://goo.gl/maps/f2JCuL2DUXF2

