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Routebeschrijving cursuslocatie De Dierense Sjoel, Spoorstraat 34 te Dieren   

 
Met de trein of bus:  

1. Dieren is per bus en per trein (ook Intercitystation) goed te bereiken. Vanaf het station is het 
ongeveer vijf minuten lopen naar De Dierense Sjoel aan de Spoorstraat.  

2. Neem vanaf het perron de loopbrug of lift naar de linkerkant, voorzijde van het station; tevens 
aankomst bussen.  

3. Aan de overzijde van het Stationsplein loop je, parallel aan de Burg. de Bruinstraat, de ventweg in 
(het station ligt nu links van je) en na ongeveer 200 meter sla je rechtsaf de Spoorstraat in (je 
passeert daarbij aan je rechterhand de Middelhovenstraat).  

4. Na ongeveer 50 meter vind je aan de linkerhand een parkeergelegenheid met rechts daarvan het 
mooie oude gebouw van De Dierense Sjoel. De ingang bevindt zich in de moderne aanbouw.  
 

 
Met de auto vanaf Arnhem:  

1. Neem op het Velperbroekcircuit de afslag Zutphen (A348).  
2. Sla aan het eind van deze snelweg, na ongeveer 8 kilometer, bij de verkeerslichten linksaf richting 

Dieren (N348). 
3. Volg deze weg. Bij de verkeerslichten rechts aanhouden richting Dieren.   
4. Na zo’n 200 meter het verkeersbord Dieren Olburgen aanhouden en volg de weg naar rechts.  
5. Blijf op de rechterbaan en bij de verkeerslichten ga je links richting Centrum Dieren.  
6. Direct daarna houd je rechts aan en volg je de afslag Brummen. 
7. Na ongeveer 200 meter rijd je de onder de houten spoorbrug door, en aan het eind van deze weg 

volg je het verkeersbord Dieren-Zuid. Sla dan rechtsaf de Spoorstraat in.  
8. Na ongeveer 50 meter vind je aan de linkerhand gratis parkeergelegenheid met rechts daarvan 

het mooie oude gebouw van De Dierense Sjoel. De ingang bevindt zich in de moderne aanbouw. 
Mocht het parkeerterrein vol zijn; je kan overal in de buurt gratis parkeren.  
 

 
Met de auto vanaf Zutphen:  

1. Vanaf Zutphen neem je de N348 richting Dieren (Zutphensestraatweg)  
2. Als je Dieren binnen komt sla je, meteen nadat je het kanaal overgestoken bent, bij de 

verkeerslichten linksaf. Deze weg heet ook nog de Zutphensestraatweg en maakt na 20 meter 
een bocht naar rechts. 

3. Rijd deze weg helemaal uit tot dat je na ongeveer 900 meter aan je linkerhand een kerktoren 
ziet. 80 meter na de kerktoren sla je rechtsaf de Hoflaan in.  

4. Rijd de Hoflaan helemaal door en volg aan het eind de weg naar rechts het Stationsplein op. Blijf 
deze weg helemaal volgen ((je passeert daarbij aan je rechterhand de Prinsenstraat en de 
Middelhovenstraat). Aan het eind kom je uit op de Spoorstraat. Sla rechtsaf.  

5. Na 50 meter vind je aan de linkerhand gratis parkeergelegenheid met rechts daarvan het mooie 
oude gebouw van De Dierense Sjoel. De ingang bevindt zich in de moderne aanbouw. Mocht het 
parkeerterrein vol zijn; je kan overal in de buurt gratis parkeren. 

 


