
 

ROUTEBESCHRIJVING 
DOMINICANENKLOOSTER ZWOLLE  
Ingang receptie:  

Assendorperstraat 29  

8012 DE ZWOLLE  

 

Ingang eigen parkeerterrein:  

Assendorperdijk 4 (2, 6 en 8 kunnen ook)  

8012 HE ZWOLLE 

Link naar google maps: Klooster Zwolle 

 

Openbaar vervoer 
Het Dominicanenklooster is vanaf het NS-station bereikbaar met stadsbus 11 richting Isala Ziekenhuis 

Halte Groot Wezeland en diverse regiolijnen op halte Park Wezenlanden. 

 

Looproute vanaf Zwolle CS  
Recht tegenover het station loopt u naar de Stationsweg. Aan het eind daarvan slaat u rechtsaf, de 

Burgemeester van Roijensingel op. U volgt deze weg, die na zo’n 300 meter Groot Wezenland gaat 

heten.  

Bij de Dominicanenkerk loopt u rechtdoor de Assendorperstraat in. Het Dominicanenklooster bevindt 

zich direct aan uw linkerhand.  

 

https://www.google.com/maps/place/Assendorperdijk+8,+8012+EH+Zwolle/@52.507956,6.10062,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47c7df21537724c7:0x5506948092e85fec!8m2!3d52.5079564!4d6.1006198?hl=nl-NL


 

 

Auto  
Het Dominicanenklooster is per auto als volgt te bereiken: 

A 28 – vanaf Amersfoort/Apeldoorn  
Afslag Zwolle-Zuid (afrit 18), onderaan afrit gaat u rechtsaf (IJsselallee). Bij tweede verkeerslichten 

gaat u linksaf (Nieuwe Veerallee). U gaat na de spoorwegovergang de 2e weg rechts (Emmawijk / 

Burgemeester Van Roijensingel, welke overgaat in Groot Wezenland). Voor de Dominicanenkerk gaat 

u linksaf, de Luttenbergstraat in. Na ongeveer 50 meter rechtsaf (Assendorperdijk) en meteen weer 

rechts is de inrit van de parkeerplaats aan de achterzijde van het klooster. (adres parkeerterrein: 

Assendorperdijk 4)  

 

N 337 – vanaf Wijhe/Olst 
U volgt de N337 tot rotonde bij bebouwde kom Zwolle. U gaat bij rotonde rechtdoor, bij 

verkeerslichten rechtsaf (Oldeneelallee), bij volgende verkeerslichten linksaf (Marsweg), 

verkeerslichten rechtdoor (Marsweg) weg volgen, verkeerslicht rechtdoor (Wethouder Alferinkweg), 

verkeerslichten linksaf (Luttenbergstraat). Na ongeveer 50 meter linksaf (Assendorperdijk) en 

meteen weer rechts is de inrit van de parkeerplaats. (adres parkeerterrein: Assendorperdijk 4)  

N 35 – vanaf Almelo/Deventer/Raalte  
U volgt de N35 Heinoseweg. Zwolle: bij de eerste verkeerslichten linksaf (Oldeneelallee). Bij de 

tweede verkeerslichten gaat u rechtsaf (Marsweg). Verkeerslichten rechtdoor (Marsweg) weg volgen, 

verkeerslicht rechtdoor (Wethouder Alferinkweg), verkeerslichten linksaf (Luttenbergstraat). Na 

ongeveer 50 meter linksaf (Assendorperdijk) en meteen weer rechts is de inrit van de parkeerplaats. 

(adres parkeerterrein: Assendorperdijk 4)  

A 28 – vanaf Meppel/Assen/Groningen  
Afslag Zwolle-Noord (afrit 20), onderaan afrit gaat u linksaf (Ceintuurbaan). Bij het vijfde 

verkeerslichten gaat u rechtsaf (Leo Majorlaan). Bij het tweede verkeerslicht (ca. 1 km) rechtsaf 

(Wethouder Alferinkweg), verkeerslichten linksaf (Luttenbergstraat). Na ongeveer 50 meter linksaf 

(Assendorperdijk) en meteen weer rechts is de inrit van de parkeerplaats. (adres parkeerterrein: 

Assendorperdijk 4) 

 

Let op: 

Als de parkeerplaats vol is (rode licht brandt) dan kan er in de omgeving betaald geparkeerd 

worden. U wordt dan niet meer op het terrein toegelaten. 

  



 

Parkeerterreinen voor parkeren in de omgeving 
Parkeertarieven 2019 variëren van €1,80 tot €2,80 per uur. Onderstaande terreinen vallen allemaal 

onder het tarief van €1,80. 

 

 

 

Parkeren Van  
Karnebeekstraat P1 

Parkeren Jumbo/ 
Assendorperdijk 
(kort parkeren, max 2 uur) 

Naar parkeren 
Turfmarkt 

Parkeren 
Burg. van 
Roijensingel 

Parkeren Van 
Karnebeekstraat P2 


