
Contact
Maandag® Zwolle
Koggelaan 23
8017 JN  Zwolle

Let op: onze ingang bevindt zich aan het 
Lübeckplein.

Parkeren
Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarage 
Lübeck aan de Hanzelaan of in parkeergarage  
Pas de Deux. Beide garages liggen op loopafstand 
van de vestiging. Helaas is de parkeergarage vooral 
op dinsdag en op donderdag erg druk. Vandaar dat 
wij je willen adviseren om met het OV te komen.

Openbaar vervoer
Het NS station bevindt zich op loopafstand van 
Maandag® Zwolle Zorg en Welzijn. Verlaat het station 
aan de Zuidzijde en steek de Hanzelaan over.
Aan de rechterkant vind je de vestiging van 
Maandag® Zorg & Welzijn.Loop de andere vestiging 
voorbij totdat je aan de rechterkant de ingang van 
het Meandergebouw ziet. Loop hier naar binnen  
en bel aan bij Maandag®. Je vind ons op de eerste 
etage.

Vanuit richting Amersfoort 
1. Voeg in op de A28 en neem de afslag Zwolle-

Zuid (afslag 18)
2. Neem na 0,5 km de eerste afslag op de rotonde

(IJsselallee) richting Zwolle-Zuid
3. Vervolg de IJsselallee voor 1,2 km
4. Sla na 1,2 km linksaf de Hanzealee op
5. Sla vervolgens rechtsaf de Koggelaan in
6. Sla linksaf de Hanzelaan in
7. Na 400 meter vind je parkeergarage Lübeck aan

de rechterkant
8. Je vindt Maandag® Zwolle Zorg & Welzijn aan

het Lübeckplein, op de eerste etage van het
Meandergebouw.

de leukste
route naar

Vanuit richting Apeldoorn 
1. Ga de A50 op richting Zwolle
2. Voeg in op de A28 richting Zwolle en neem

de afslag Zwolle-Zuid (afslag 18)
3. Neem na 0,5 km de eerste afslag op de

rotonde (IJsselallee) richting Zwolle-Zuid
4. Vervolg de IJsselallee voor 1,2 km
5. Sla na 1,2 km linksaf de Hanzealee op
6. Sla vervolgens rechtsaf de Koggelaan in
7. Sla linksaf de Hanzelaan in
8. Na 400 meter vind je parkeergarage Lübeck

aan de rechterkant
9. Je vindt Maandag® Zwolle Zorg & Welzijn aan

het Lübeckplein, op de eerste etage van het
Meandergebouw.

Vanuit richting Almelo 
1. Voeg in op de N36 richting Vriezenveen/

Hardenberg
2. Volg de N36 naar de N48 in Ommen
3. Neem op de rotonde de 2de afslag naar N48
4. Sla rechtsaf naar Varsenerdijk/N340
5.  Volg de middelste rijstrook en sla linksaf op

Kranenburgweg/N340
6. Sla rechtsaf naar Vechtdijk/N340
7. Voeg in op de A28 richting Zwolle
8. Neem de afslag Zwolle-Zuid (afslag 18)
9.  Neem na 0,5 km de eerste afslag op de

rotonde (IJsselallee) richting Zwolle-Zuid
10. Vervolg de IJsselallee voor 1,2 km
11. Sla na 1,2 km linksaf de Hanzealee op
12. Sla vervolgens rechtsaf de Koggelaan in
13. Sla linksaf de Hanzelaan in
14.  Na 400 meter vind je parkeergarage Lübeck

aan de rechterkant
15.  Je vindt Maandag® Zwolle Zorg & Welzijn

aan het Lübeckplein, op de eerste etage van
het Meandergebouw.




