Routebeschrijving naar de praktijkruimte van IVSW aan Kruisstraat 25 te Dieren
Met de trein of bus:
1. Dieren is per bus en per trein (Intercity station) goed te bereiken. Vanaf het station is het
ongeveer vijf minuten lopen naar de Kruisstraat nr. 25.
2. Neem vanaf het perron de loopbrug of lift naar de linkerkant, voorzijde van het station; tevens
aankomst bussen.
3. Aan de overzijde loop je vrijwel rechtdoor de Prinsenstraat in.
4. Blijf de Prinsenstraat volgen (je passeert aan je rechterhand een basisschool) tot je bij een
horecapleintje komt.
5. Je steekt het horecaplein over en gaat rechts de Kruisstraat in (voorbij Cafetaria 't Hoekje' aan je
rechterhand).
6. De Kruisstraat volgen en na ongeveer 100 meter vindt je het Instituut voor Systemisch Werk op
nr. 25 aan je linkerhand.
LET OP: In verband met langdurige werkzaamheden aan de toegangswegen, zal onderstaande
routebeschrijving na binnenkomst in Dieren hier en daar wat afwijken. Houd a.u.b. ook rekening met
mogelijk wat extra reistijd in verband met deze werkzaamheden.
Met de auto vanaf Arnhem:
1. Neem op het Velperbroekcircuit de afslag Zutphen (A348).
2. Sla op het eind van deze snelweg bij de verkeerslichten linksaf richting Dieren.
3. Ga aan het eind van deze weg rechtsaf richting Dieren (het kan zijn dat dit een tijdelijke rotonde
is).
4. Sla in Dieren bij de rotonde rechtsaf.
5. Aan de linkerkant zie je een scholencomplex. Neem de eerste weg hierna links, dit is de
Hogestraat (op de hoek zit een Chinees restaurant).
6. Rij de Hogestraat verder in, door tot café 'De Tapperij' en sla hier rechtsaf de Kruisstraat in.
7. Ongeveer 100 meter doorrijden tot de volgende kruising in zicht komt; het Instituut voor
Systemisch Werk vind je nu op nr. 25 aan je linkerhand. Parkeerruimte vind je meteen als je
rechtsaf gaat.

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. Volg deze weg tot je rechts en links cafés ziet, neem je de 1e weg links; je bent nu in de
Kruisstraat.
4. Ongeveer 100 meter doorrijden tot de volgende kruising in zicht komt; het Instituut voor
Systemisch Werk zie je nu op nr. 25 aan je linkerhand. Parkeerruimte vind je meteen als je
rechtsaf gaat.
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