
ROUTEBESCHRIJVING STADHUIS 

Stadhuis 
Grote Kerkplein 15 
8011 PK Zwolle 
Postbus 10007 
8000 GA Zwolle 
(038)498 9111 

Openbaar vervoer: 

Vanaf N.S.station Zwolle 
neemt u de stadsbus lijn 2 
(Holtenbroek) of lijn 4 
(Diezerpoort). U stapt uit bij 
de halte Sassenpoort. U 
loopt langs de Sassenpoort 
de Sassenstraat in, bij de 
Bloemendalstraat aan uw 
linkerhand neemt u 
rechtdoor de 
onderdoorgang. U steekt het 
parkeerterreintje van het 
stadhuis recht over in de 
richting van de slagboom. U 
steekt de Goudsteeg over 
en loopt door de 
onderdoorgang aan de 
Lombardstraat. U komt uit 
op het Grote Kerkplein, u 
gaat rechts het bordes op 
naar de ingang stadhuis. 

Auto: 

A28 vanuit Meppel 

Afslag Zwolle Centrum (afritnr. 19) 

Sla linksaf richting centrum 

Sla bij de rotonde rechtsaf 

Ga bij de verkeerslichten rechtdoor 

Ga de rotonde rechtdoor 

Bij de verkeerslichten linksaf 

Rechts parkeergarage Emmawijk 

A28 vanuit Amersfoort 

Afslag Zwolle Centrum (afritnr. 19) 

Sla rechtsaf richting centrum 

Sla bij de verkeerslichten rechtsaf 

Rotonde linksaf (3/4 rond) 

Ga de rotonde rechtdoor 

Bij de verkeerslichten linksaf 

Rechts parkeergarage Emmawijk 

Vanuit Almelo/ Deventer N35 

• Volg de N35 tot oprit Zwolle-Noord (afritnr. 20) 

• Afslag Zwolle Centrum (afritnr. 19) 

• Sla linksaf richting centrum 

• Sla bij de rotonde rechtsaf 

• Ga bij de verkeerslichten rechtdoor 

• Sla bij de rotonde linksaf (3/4 rond) 

• Ga de rotonde rechtdoor 
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Burg. Roelenweg 

Burg. Roelenweg 

Pannekoekendijk 

Pannekoekendijk 

Willemskade 

Willemskade 

Emmawijk 

Burg. Roelenweg 

Katerdijk 

Pannenkoekendijk 

Kamperpoortenbrug 

Willemskade 

Willemskade 

Emmawijk 

Richting Amersfoort 

Burg. Roelenweg 

Burg. Roelenweg 

Pannekoekendijk 

Pannekoekendijk 

Kamperpoortenbrug 

Willemskade 



• Bij de verkeerslichten linksaf 
• Rechts parkeergarage Emmawijk 

Willemskade 
Emmawijk 

Te voet vanaf het station 

Als u voor het station staat, loopt u richting de stationsweg. Einde van deze straat gaat u linksaf, u 
loopt dan op de Burg v. Rooijensingel. Na ongeveer 200 m kunt u rechtsaf over de brug heen, u zit 
dan op de eekwal. U loopt dan ongeveer 100 m rechtdoor en dan komt u uit op het grote kerkplein. U 
loopt dan zo tegen het stadhuis aan. 

Parkeren: 
De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen vindt u binnen de grachten aan de Potgietersingel. Alleen kort 
parkeren. Voor dit parkeerterreinen betaalt u vooraf. (U kunt ook net buiten de grachten parkeren op 
het parkeerdek Emmawijk of het parkeerterrein Burgemeester van Roijensingel. Hier betaalt u 
achteraf.) 
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