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VDAB – Docentencongres  “Financieel Adviesgebouw 2013”  op woensdag 

11 en donderdag 12 april 2011 NH Congrescentrum Sparrenhorst te Nunspeet 

 

Eperweg   46  -  8072 DB  Nunspeet 

 

Per Auto 
A28 Hoogeveen/Zwolle - Nunspeet 
Ga naar het zuiden op de A28 richting Zwolle 
Blijf na het passeren van de stad Zwolle op de A28 richting Nunspeet. 
Neem afslag 15 - Epe richting Nunspeet-Oost. 
Ga aan het eind van de afrit rechtsaf de Eperweg/N795 op. 
Volg de Eperweg gedurende 1,7 km. 
Het hotel bevindt zich aan de linkerkant. 
 
A50 Arnhem - Nunspeet 
Ga naar het noorden op de A50 langs Apeldoorn. 
Neem afslag 27 - Epe de N309 op (richting Nunspeet). 
Ga aan het eind van de afrit rechtsaf de N309 - Tongerenseweg op. 
Volg de Tongerenseweg gedurende 6,8 km en passeer twee rotondes. 
Neem op de 3e rotonde de tweede afslag de Soerelseweg/N795 op. 
Volg de Soerelseweg/N795 gedurende 8.3 km en ga de Eperweg op.  
Volg de Eperweg gedurende 1,9 km.  
Het hotel bevindt zich aan de linkerkant. 
 
A1 Amsterdam/A28 Utrecht - Nunspeet 
Ga vanuit Amsterdam naar het oosten de A1 op, langs Amersfoort. Neem afslag 14 en voeg in op de A28. 
Ga vanuit Utrecht naar het noorden over de A28. 
Blijf op de A28 bij Amersfoort (knooppunt Hoevelaken) en volg de A28 gedurende 39,7 km. 
Neem afslag 15 - Epe (richting Nunspeet-Oost). 
Ga aan het eind van de afrit linksaf de Eperweg/N795 op (richting Nunspeet). 
Volg de Eperweg gedurende 1,9 km.  
Het hotel bevindt zich aan de linkerkant. 
 
A1 Enschede - Nunspeet 
Ga op de A1 naar het westen richting Apeldoorn. 

Neem bij het naderen van Apeldoorn de afslag de A50 op. 
Houd bij de afslag rechts aan, volg de borden naar Zwolle/A50 en voeg in op de A50. 
Volg de A50 gedurende 17 km en neem afslag 27 - Epe de N309 op (richting Nunspeet). 
Ga aan het eind van de afrit rechtsaf de N309 - Tongerenseweg op. 
Volg de Tongerenseweg gedurende 6,8 km en passeer twee rotondes. 
Neem op de 3e rotonde de tweede afslag de Soerelseweg/N795 op. 
Volg de Soerelseweg/N795 gedurende 8.3 km en ga de Eperweg op.  
Volg de Eperweg gedurende 1,9 km.  
Het hotel bevindt zich aan de linkerkant. 
 
Maakt u gebuik van een navigatiesysteem om ons te bereiken? 
 
Voert u dan Hotel/Nunspeet/Sparrenhorst in als POI (point of interest), zodat u de juiste route ontvangt. 

Per Trein 
Het hotel is een klein stukje lopen (1,5 km) vanaf het station. Volg de F.A. Moulijnstraat gedurende 1,2 km. Ga 
rechtsaf bij de rotonde de Eperweg op. Het hotel bevindt zich 200 meter verderop aan je rechterhand. Je kunt 
ook de taxi nemen of de shuttleservice tussen het hotel en het station gebruiken. Reserveer dit 24 uur van 
tevoren. Vanaf station Nunspeet kun je ook bus 100 nemen. Het hotel bevindt zich recht tegenover de 
bushalte. 
 
 
 

Tijdens het VDAB Docentencongres is Arnoud bereikbaar op: 0626-166449 
 
 


