
A s c e n d e r
 Bedrijfspsychologen en coaches

Gezonde mensen, gezonde organisaties

We support the quality of working life

Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen,

Enschede, Goes, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Zwolle

 

                             Routebeschrijving Ascender Zwolle 

 

Ascender Zwolle maakt gebruik van kantoorruimte van ASBR Compaz. 

 

ASBR Compaz 

Noordzeelaan 62 

8017 JW Zwolle 

Tel. 088 – 1260 420 

 

 

 
 

 

 

Met de auto vanuit Amersfoort / Apeldoorn / Kampen: 

• Ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek volgt u de A28 richting Zwolle 

• Bij de aansluiting Zwolle-Zuid (afrit 18) neemt u de rechter rijstrook 

• Onderaan de afrit komt u op een rotonde; deze neemt u voor een kwart, aanwijzing 

N337/IJsselallee 

• Bij het derde stoplicht gaat u linksaf, de Hanzeallee in 

• U rijdt door tot een T-splitsing en daar gaat u links 

• Vervolgens neemt u de eerste straat rechts, dit is de Noordzeelaan 

• Aan het einde van deze straat vindt u aan uw rechterhand onze vestiging; u kunt zich melden 

bij de receptie. 
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Met de auto vanuit Groningen / Leeuwarden / Ommen: 

• Op de A28 neemt u de afslag Zwolle-Zuid (afrit 18) 

• Onderaan de afrit komt u op een rotonde; deze neemt u voor driekwart, aanwijzing 

N337/IJsselallee 

• Bij het derde stoplicht gaat u linksaf, de Hanzeallee in 

• U rijdt door tot een T-splitsing en daar gaat u links 

• Vervolgens neemt u de eerste straat rechts, dit is de Noordzeelaan 

• Aan het einde van deze straat vindt u aan uw rechterhand onze vestiging; u kunt zich melden 

bij de receptie. 

 

Met de auto vanuit Nijverdal / Raalte / Heino: 

U bereikt Zwolle via de N35 en slaat links af naar de Oldeneelallee (richting Marslanden); na ca. 

1,5 km houdt u rechts aan naar de IJsselallee/N337. Na ca. 3 km op de IJsselallee rechts afslaan 

naar de Hanzeallee (niet Hanzelaan). Op de Hanzeallee doorrijden tot de T-splitsing en links 

afslaan naar de Koggelaan. Daarna direct rechtsaf naar de Noordzeelaan. 

 

Met het openbaar vervoer: 

Vanaf station Zwolle is het ruim vijf minuten lopen. Aangekomen op station Zwolle loopt u door 

de tunnel en volgt u de bordjes uitgang Zuid. Aan het einde van de tunnel steekt u de straat 

over en slaat u rechtsaf. Deze straat heet de Hanzelaan. U houdt het spoor aan uw rechterhand. 

U volgt de Hanzelaan tot aan een haakse bocht naar links. Voor u ligt een groene 

(ijzeren)loopbrug. Hier gaat u overheen en daarna loopt u langs de kantoren Bordeaux, Paris en 

Lyon. Wanneer u rechtdoor blijft gaan, kruist u een ‘gewone’ weg in een scherpe bocht. Deze 

straat heet Noordzeelaan. U vervolgt de weg en passeert aan de rechterkant de gebouwen Da 

Vinci en Smaragd. Aan de linkerkant staat een agrarische school. Het laatste pand rechts is de 

Noordzeelaan 62. U kunt zich melden bij de receptie. 

 

Centraal secretariaat Ascender: 

Vleutenseweg 386 

3532 HW Utrecht 

030 – 25 22 792 

info@ascender.nl 

www.ascender.nl  
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