Routebeschrijving
UWV
Prinses Beatrixstraat 13
7550 AB Hengelo
U komt met de auto

Vanuit Deventer – A1/A35

Neem op de A1 de afslag Hengelo-Zuid/Enschede (A35).
Neem op de A35 afrit 28 (Delden/Hengelo-West) en rij richting Hengelo.
Ga na het spoorwegviaduct bij de derde verkeerslichten rechtsaf.
Dit is de Marskant.
Sla de eerste weg rechtsaf de Willemstraat in, deze gaat over in de Dorpsmatenstraat.
Rij deze straat uit, aan het einde van deze weg vindt u het UWV-kantoor.

Vanuit Enschede – A35

Neem op de A3 afrit 27 Twentekanaal/Hengelo-Zuid. Sla bij de verkeerslichten rechtsaf de
Haaksbergerstraat in en rij deze uit.
Ga na de brug over het Twentekanaal bij de tweede verkeerslichten rechtsaf de Oelerweg op.
Ga na de S-bocht linksaf de Emmaweg in.
Het UWV-kantoor ziet u na de tweede tunnel aan uw rechterhand.

Vanuit Oldenzaal - A1

Neem op de A1 richting Amsterdam/Hengelo de afslag Hengelo-Noord (afslag 31)
Ga na 300 m linksaf de Oldenzaalsestraat op.
Na 3,8 km bij de verkeerslichten linksaf. Dit is de Marskant.
Sla de eerste weg rechtsaf de Willemstraat in, deze gaat over in de Dorpsmatenstraat.
Rij deze straat uit, aan het einde van deze weg vindt u het UWV-kantoor.

Parkeren

Parkeergelegenheid vindt u bij of in de omgeving van het UWV-kantoor.
Overal kunt u een parkeerkaartje kopen met contant geld.

U komt met het openbaar vervoer

Met de trein

UWV ligt op minder dan 5 minuten lopen van Station Hengelo. Ga het station uit door de hoofdingang
en sla linksaf de Spoorstraat in. Loop circa 300 meter rechtdoor door de Prinses Beatrixstraat. U ziet
het UWV-kantoor aan uw linkerhand liggen.

Met de bus

Alle stads- en streeklijndiensten stoppen bij het NS-station. UWV ligt op minder dan 5 minuten lopen van
Station Hengelo. Ga het station uit door de hoofdingang en sla linksaf de Spoorstraat in. Loop circa
300 meter rechtdoor door de Prinses Beatrixstraat. U ziet het UWV-kantoor aan uw linkerhand liggen.
▶ Voor de meest actuele informatie, kijk op www.ov9292.nl
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