ROUTEBESCHRIJVING
Emperweg 80
7399 AJ EMPE
tel: 06-13623870

Onze boerderij ligt iets verwijderd van de openbare weg. Er is niet genoeg
parkeerruimte bij ons en we vragen je om bij het schooltje of het buurthuis te
parkeren (zie onder beschreven). Wij hopen op je begrip hiervoor !
VANUIT ZWOLLE / HET NOORDEN (A50):
•
vanuit Zwolle A50 ri. Apeldoorn/Arnhem
•
bij knooppunt Beekbergen A1 volgen ri. Deventer, Hengelo
•
zie verder Amsterdam – Amersfoort
VANUIT AMSTERDAM – AMERSFOORT (A1)
•
A1 volgen richting Hengelo tot afslag Zutphen, Bussloo(zwemgebied), Voorst
(N345)
•
door Voorst, na bebouwde kom rechtsaf afslaan Empe
•
Zie verder vanuit het Zuiden **
VANUIT HET ZUIDEN NIJMEGEN – ARNHEM – ZUTPHEN
•
naar knooppunt Velperbroek (A12 / A348) rechts van Arnhem
•
richting Dieren – Zutphen (A348, later N348)
•
door Dieren heen N348 blijven volgen, tot vlak voor Zutphen
•
daar bij de N345 linksaf richting Voorst – Apeldoorn
•
vóór Voorst linksaf afslag Empe
•
even rechtsom langs ‘De Zonneburg’ en dan links de Emperweg op
**

•

Emperweg rechtdoorrijden, als de weg een bocht naar links maakt, zie je rechts,
vlak na de school, een plantsoentje. Parkeer daar als er plek is.
Als het daar vol is ga dan links de bocht door en dan meteen de eerste links, daar is
bij het dorpshuis ‘Het Oortveld’ parkeerruimte genoeg.
teruglopen naar het plantsoentje, het grindweggetje inlopen richting nr. 80-82. Je
loopt het grindweggetje in (er staat links een klein bordje eigen weg) en aan het
eind van dit weggetje zie je een muur met daarvoor een bord nr 80 fam Wopereis
en Klinkhamer Voor de muur ga je rechtsaf en loop je langs de schuur die aan je
linkerhand ligt. Dan ga je linksaf verder door de poortjes tot aan de voordeur. Voor
sessies bij Arianne Wopereis: bij de voordeur rechtsaf doorlopen door het hekje,
om de boerderij heen (links); bij de groene deur aanbellen.

Met de trein: Ga naar station Voorst/Empe, als je uitstapt loop dan naar de grote weg, steek
die over en ga naar links. Volg de weg en dan naar rechts de Emperweg op.
Zie verder hierboven bij **. Het is ongeveer 15 min lopen vanaf het station.

