Routebeschrijving
UWV
Koggelaan 5a
8017 JH Zwolle

Let op: dit is NIET hetzelfde adres als Werkplein de Lure (UWV WERKbedrijf)
U komt met de auto

Met de auto zijn wij uitsluitend te bereiken via de Hanzelaan. Volg daarvoor onderstaande
routebeschrijving:
Vanuit de richtingen Meppel,
Amersfoort, Apeldoorn

Op de A28 neemt u de afslag Zwolle-Zuid. Op de rotonde neemt u de afslag Ring Zuid/Hattem/Almelo
(N337). Vervolgens neemt u de tweede afslag linksaf, richting Hanzeland en P+R (Hanzeallee).
Op de T-splitsing gaat u rechtsaf (Koggelaan) en direct linksaf (Hanzelaan). Ongeveer 100 meter na
de scherpe bocht naar rechts bevindt zich de inrit naar parkeerterrein Hanzehoven, waaraan het
UWV-kantoor is gevestigd.

Vanuit de richting Wijhe, Raalte,
Deventer

U volgt de N337, ring Zwolle-Zuid. U slaat na het BP-station rechtsaf richting Hanzeland en P+R
(Hanzeallee). Na 900 meter bevindt zich de inrit naar parkeerterrein Hanzehoven, waaraan het
UWV-kantoor is gevestigd.

Parkeren

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de omgeving is zeer beperkt. We raden u dan ook aan om
met het openbaar vervoer te komen. Komt u toch met de auto, dan kunt u in de omgeving van het pand
uitsluitend tegen betaling parkeren. De hoofdingang van het UWVkantoor is met de auto uitsluitend
bereikbaar via de Hanzelaan. U rijdt dan via het parkeerterrein links naast Werkplein de Lure. Bij de
hoofdingang bevinden zich enkele parkeerplaatsen voor invaliden. Op alle parkeerplaatsen bij het
UWV-kantoor (in heel Hanzeland) mogen mindervalide bezoekers hun auto drie uur lang GRATIS parkeren.
Voorwaarde is dat de blauwe parkeerschijf en gehandicaptenparkeerkaart (GPK) goed zichtbaar zijn.
Uitgezonderd zijn de plekken voor vergunninghouders en de parkeergarages. In de parkeergarages
geldt het reguliere tarief. Let op: vanaf de Koggelaan is ons kantoor alleen te voet te bereiken.

U komt met het openbaar vervoer

U neemt de bus of trein naar het NS-station in Zwolle. Via de tunnel loopt u onder het spoor door naar
de achterzijde van het station. Na de tunnel rechtsaf. U loopt na circa 50 meter (aan de linkerzijde van
Werkplein de Lure) het parkeerterrein op. Daar bevindt zich ook de hoofdingang van UWV.
Ons kantoor is ook bereikbaar met lijn 2, deze stopt op de Hanzelaan (halte Lübeckplein).
Voor de meest actuele informatie, kijk op 9292.nl
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