
 

Routebeschrijving 
 

 

 
Het Juridisch Loket Zutphen  
 
Bezoekadres 
Polsbroekpassage 3  
7201 CE Zutphen 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per openbaar vervoer 
 
Loop vanaf station Zutphen de Stationsstraat in (haaks op het station).  
• Aan het eind van de Stationstraat steekt u over en gaat u linksaf; Overwelving. U passeert een cafetaria.  
• Ga de tweede straat rechtsaf de Turfstraat in. 
• Neem de tweede straat links en loop de Beukerstraat in.  
• Loop deze winkelstraat (waarin o.a. Blokker en de Hema gevestigd zijn) geheel uit.  
• Helemaal aan het eind aan de rechterkant bevindt zich Hans Anders.  
• De Beukerstraat gaat over in de Laarstraat. Ga na ongeveer 30 meter rechtsaf (voorbij brievenbus) en volg 
het voetpad.  
• U komt nu in een klein winkelcentrum. U vindt het Juridisch Loket na ongeveer 25 meter (aan de linkerkant) in 
de Polsbroekpassage.  
 
Route per auto (Gebruik voor uw navigatie het adres Polsbroek 77) 
 
Vanuit Deventer 
• Volg vanuit Deventer de N348 naar Zutphen.  
• In Zutphen bij stoplichten rechtdoor.  
• Na ongeveer 2000m rotonde oprijden.  
• Neem op rotonde derde afslag naar Coehoornsingel. Op Coehoornsingel na ongeveer 700m rechts afslaan 
naar Laarstraat.  
• Op Laarstraat eerste straat links afslaan naar Hogestraatje.  
• Op Hogestraatje na 220m rechts afslaan naar Polsbroek. Op Polsbroek na 230m links afslaan naar Polsbroek.  
• Parkeren op parkeerplaats behorend bij het winkelcentrum aan de Polsbroek. 
 
Vanuit Apeldoorn (Gebruik voor uw navigatie het adres Polsbroek 77) 
• Vanuit Apeldoorn rijdt men via Voorst naar Zutphen.  
• Volg centrum Zutphen.  
• Na de oude brug over de IJssel rechtsaf de IJsselkade oprijden. 
• Op IJsselkade na ongeveer 750m links afslaan naar Martinetsingel.  
• Op Martinetsingel na 340m deze weg naar rechts volgen.  
• Vervolgens bij ABN AMRO Bank links af parkeerplaats behorend bij het winkelcentrum aan de Polsbroek 
oprijden. 
 

  

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

 
 
Vanuit Doetinchem (Gebruik voor uw navigatie het adres Polsbroek 77) 
• Volg N314 richting Zutphen.  
• Neem in Zutphen op rotonde eerste afslag naar N348.  
• ij de volgende rotonde rechtdoor.  
• Bij eerste stoplicht rechtdoor.  
• Bij tweede stoplicht linksaf.  
• U bevindt zich nu op de Gerard Doustraat. Bij het eerste stoplicht rechtdoor.  
• Bij tweede stoplicht ook rechtdoor. U bevindt zich in de Spittaalstraat.  
• Aan het eind van de Spittaalstraat (kruising) rechtaf. U bevindt zich nu op de Martinetsingel.  
• Aan de linkerkant bevindt zich de parkeerplaats behorend bij het winkelcentrum aan de Polsbroek. Bij ABN 
AMRO Bank kunt u de parkeerplaats oprijden.  
 
Vanuit Arnhem (Gebruik voor uw navigatie het adres Polsbroek 77) 
• Volg aanwijzingen Zutphen.  
• Vanuit Dieren volg N348 richting Zutphen.  
• Neem eerste afslag op rotonde richting N345 naar de Hoven.  
• Volg Zutphen Centrum. Na de oude brug over de IJssel rechtsaf de IJsselkade oprijden. Op IJsselkade na 
ongeveer 750m (in tweede bocht) links afslaan naar Martinetsingel 
• Martinetsingel volgen.  
• Aan de linkerkant bevindt zich de parkeerplaats behorend bij het winkelcentrum aan de Polsbroek. Bij ABN 
AMRO Bank de parkeerplaats oprijden.  
 
Vanuit Lochem/Vorden/Warnsveld/Winterswijk (Gebruik voor uw navigatie het adres Polsbroek 77) 
• Vanuit Warnsveld rijdt men over de N348 naar Zutphen.  
• Op N348/Den Elterweg na 860m rechts aanhouden op Gerard Doustraat richting Zutphen.  
• Aan het eind van de Gerard Doustraat bij stoplichten rechts af naar Graaf Ottosingel. Op Graaf Ottosingel na 
60m links afslaan naar Polsbroek. 
 
Parkeren 
In de omgeving van het Juridisch Loket kunt u alleen betaald parkeren.  
• U kunt op de grote parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Polsbroek parkeren. 
• Loop over de parkeerplaats richting de Tek Supermarkt en de dierenwinkel.  
• Loop tussen de Fietsenwinkel en de Tek Supermarkt door. 
• Het Juridisch Loket bevindt zich aan de Polsbroekpassage tegenover de Fietsenwinkel 
 
 

 
 
 
 

 


