ROUTEBESCHRIJVING BCN ZWOLLE
BCN ZWOLLE
Lübeckplein 21
8017 JZ Zwolle | Telefoon: 038 200 43 00
zwolle@bcn.nl | www.bcn.nl
Voor navigatiesysteem parkeergarage: Lübeckplein

Bereikbaarheid:
Eigen vervoer: Neem vanaf de A28 afrit 18-Zwolle - Zuid. Volg de
borden P+R. De parkgarage bevindt zich onder het plein.
NS Station: Zwolle. BCN Zwolle bevindt zich aan de achterzijde van het
station. Volg het bord Uitgang Zuid in de tunnel naar het Lübeckplein.
Parkeren: Parkeergarage Lübeckplein bevindt zich onder het
Lübeckplein. Parkeren is €5,00 per dag.

Openbaar vervoer

Vanuit zuidelijke richting via A50: Rij naar het noorden op de A50.

BCN Zwolle ligt op loopafstand van het treinstation Zwolle CS.

Volg de twee rechter rijstroken bij het knooppunt Hattemerbroek om
de borden A28/E232 richting Zwolle te volgen. Neem vervolgens afrit
Zwolle-Zuid (18). Neem op de rotonde de 1e afslag en ga vervolgens

Looproute

de 3e straat linksaf (Hanzelaan). U vindt het Lübeckplein aan uw

BCN Zwolle ligt direct aan de achterzijde (zuidzijde) van het centraal

linkerhand.

station van Zwolle. Volg in de tunnel het bord Uitgang Zuid, Aan de
overzijde van de straat vind u BCN. De ingang bevindt zich rechts aan de
andere zijde van het gebouw

Vanuit westelijke richting via de A28: Rij naar het oosten op de A28.
Neem vervolgens de afrit Zwolle-Zuid (18). Neem op de rotonde de 1e
afslag en ga vervolgens de 3e straat linksaf (Hanzelaan). U vindt het

Eigen vervoer

Lübeckplein aan uw linkerhand.

Vanuit noordelijke richting via A28: Rij naar het zuiden op de A28.
Neem vanaf de A28 de afslag Zwolle-Zuid (18) naar de N337 richting
Hattem. Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Ijsselallee/N337. Sla

Parkeren

de 3e straat van links in (Hanzelaan) en u vindt het Lübeckplein aan uw

Onder BCN bevindt zich parkeergarage Lübeckplein gelegen

linkerhand.

aan de Hanzelaan. In deze straat bevinden zich meerdere
parkeergelegenheden.

Vanuit oostelijke richting via A35: Rij naar het westen op de A35 en
N35. Volg de 2 linker rijstroken om af te slaan naar de Oldeneelallee.
Vervolg de weg tot u rechtsaf kunt voorsorteren naar de IJsselallee/
N337. Sla de 2e straat van rechts in (Hanzelaan) en u vindt het
Lübeckplein aan uw rechterhand.
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Bereikbaarheid:
Eigen vervoer: Neem vanaf de A28 afrit 18-Zwolle - Zuid. Volg de
borden P+R. De parkgarage bevindt zich onder het plein.
NS Station: Zwolle. BCN Zwolle bevindt zich aan de achterzijde van het
station. Volg het bord Uitgang Zuid in de tunnel naar het Lübeckplein.
Parkeren: Parkeergarage Lübeckplein bevindt zich onder het
Lübeckplein. Parkeren is €5,00 per dag.

Parkeergarage Lübeckplein, Hanzelaan 238

Parkeerterein Hanzelaan, Hanzelaan 300

385 parkeerplaatsen, 2 elektrische oplaadpunten (11KW), maximale

350 parkeerplaatsen, 2 elektrische oplaadpunten (22KW), geen

doorrijhoogte 2 meter. Het dagtarief is €5,00. Er is een lift aanwezig

maximale doorrijhoogte. Het dagtarief is €5,40.

in de parkeergarage deze kunt u vinden door de bewegwijzering
met een afbeelding van een lift te volgen.

Looproute vanaf het parkeerterrein:
Verlaat het parkeerterrein en sla links af naar de Hanzelaan.

Looproute vanaf de parkeergarage:

Vervolg de weg totdat u een regenboogkleurig zebrapad passeert.

De parkeergarage heeft meerdere uitgangen en komen allemaal uit

Ga daarna de eerste mogelijkheid links af en de ingang bevindt zich

op het Lübeckplein. Wanneer u het stadskantoor aan uw rechter-

links op de hoek van het gebouw.

hand heeft, ziet u het gebouw Schellepoort. BCN bevindt zich in dit
gebouw en de ingang bevindt zich links op de hoek.
Parkeergarage Pas de Deux, Hanzelaan 268

NS Bewaakte fietsenstalling, Lübeckplein

204 parkeerplaatsen, 2 elektrische oplaadpunten (23KW), maximale

Op het Lübeckplein bevind zich een betaalde bewaakte

doorrijhoogte 2 meter. Het dagtarief is €5,00

fietsenstalling. U betaald met uw OV chipkaart en de kosten voor
een dag zijn € 0,50

Looproute vanaf de parkeergarage:
Verlaat de parkeergarage en sla links af naar de Hanzelaan. Vervolg
de weg totdat u een regenboogkleurig zebrapad passeert. Ga daarna de eerste mogelijkheid links af en de ingang bevindt zich links op
de hoek van het gebouw.

