
 

 
 

Routebeschrijving naar Soerenseweg 73, Fletcher Hotel Apeldoorn 

Bus 112 (Richting Nunspeet): Opstappen ‘Apeldoorn Centraal’  

Uitstappen bij halte ‘Gedenknaald’ 

Lopen 16 minuten: 

- Loop naar het noordwesten op de Loolaan. 

- Steek het kruispunt over naar links en blijf op de Jachtlaan. 

- Blijf rechtdoor lopen tot je Fletcher Hotel Apeldoorn tegenkomt aan de rechterkant. 

Bekijk de meest actuele reisinformatie op: https://9292.nl/reisadvies/station-
apeldoorn/apeldoorn_soerenseweg-73/vertrek/2022-05-
30T1020?extraInterchangeTime=0&flexStop=True&flexAddress=False 

 
Bus 202 (Richting Zwolle & Epe): Opstappen ‘Apeldoorn Centraal’ 

Uitstappen bij halte ‘Gedenknaald’ 

Lopen 16 minuten: 

- Loop naar het noordwesten op de Loolaan. 

- Steek het kruispunt over naar links en blijf op de Jachtlaan. 

- Blijf rechtdoor lopen tot je Fletcher Hotel Apeldoorn tegenkomt aan de rechterkant. 

Bekijk de meest actuele reisinformatie op: https://9292.nl/reisadvies/station-
apeldoorn/apeldoorn_soerenseweg-73/vertrek/2022-05-
30T1017?extraInterchangeTime=0&flexStop=True&flexAddress=False 

 
Bus 1 (Richting Koning Willem III Kazerne via Rijkskantoren): Opstappen ‘Apeldoorn Centraal’ 

Uitstappen bij halte ‘Schuttersweg’ 

Lopen 15 minuten: 

- Loop richting de Schuttersweg en sla linksaf naar Schuttersweg. 

- Loop de Schuttersweg af tot de Jachtlaan en steek over. 

- Sla rechtsaf naar de Jachtlaan. 

- Blijf rechtdoor lopen tot je Fletcher Hotel Apeldoorn tegenkomt aan de linkerkant. 

Bekijk de meest actuele reisinformatie op: https://9292.nl/reisadvies/station-
apeldoorn/apeldoorn_soerenseweg-73/vertrek/2022-05-
30T1005?extraInterchangeTime=0&flexStop=True&flexAddress=False 

 
 



 

 

 

Bus 102 (richting Amersfoort via V'huizen): Opstappen ‘Apeldoorn Centraal’  

Uitstappen bij halte ‘Gedenknaald’ 

Lopen 16 minuten: 

- Loop naar het noordwesten op de Loolaan. 

- Steek het kruispunt over naar links en blijf op de Jachtlaan. 

- Blijf rechtdoor lopen tot je Fletcher Hotel Apeldoorn tegenkomt aan de rechterkant. 

Bekijk de meest actuele reisinformatie op: https://9292.nl/reisadvies/station-
apeldoorn/apeldoorn_soerenseweg-73/vertrek/2022-05-
30T1025?extraInterchangeTime=0&flexStop=True&flexAddress=False 

 

Bus 512 (Naar Apeldoorn via Berg en Bos): Opstappen ‘Apeldoorn Centraal’ 

Uitstappen bij bushalte ‘Robijnstraat’ 

Lopen 3 minuten: 

- Loop naar het westen op de Soerenseweg, richting de Jachtlaan. 

- Blijf rechtdoor lopen tot je Fletcher Hotel Apeldoorn tegenkomt aan de linkerkant. 

 
Lopend & fietsend: 

- Loop/fiets richting restaurant ‘Piramide Apeldoorn’ en vervolg je weg naar de Stationsstraat. 

- Sla linksaf bij het kruispunt Kalverstraat & Stationsstraat. 

- Blijf op de Kalverstraat en sla rechtsaf bij kruispunt Kalverstraat & Prin Willem Alexanderlaan. 

- Vervolg dan hier je weg op de Nieuwstraat door het centrum en passeer het ‘CODA Museum’ aan de 
rechterkant. 

- Bij het Caterplein, houdt links aan langs restaurant ‘Yume’. 

- Passeer het Beekpark via rechts tot de Vosselmanstraat over gaat in de Loolaan. 

- Vervolg je weg over de Loolaan tot kruispunt Loolaan & Soerenseweg en steek over. 

- Sla linksaf naar de Soerenseweg langs ‘Theater Orpheus’. 

- Blijf alsmaar rechtdoor lopen/fietsen tot je ‘Fletcher Hotel Apeldoorn’ aan de overkant van het 
kruispunt Jachtlaan & Soerenseweg ziet.  


