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Waanbrekers 
Hartelaar 6 
7391MZ Twello 

06-47642579 

 

Met navigatiesysteem:  

Niet alle navigatiesystemen geven de juiste route aan omdat het Hartelaar een onverharde 

weg is. Navigeer daarom naar de Molendwarsstraat in Twello en volg verder de algemene 

route.  

 

Vanaf de A50 vanuit de richting Zwolle en Arnhem  

 Neem afslag 24 Apeldoorn  

 Ga onderaan de afslag richting Voorst Zutphen  

 Rijd onder de A1 door  

 Volg de borden Twello (afslag naar links, Sluinerweg) 

 Volg de weg tot in Twello  

 Neem de eerste rotonde de tweede afslag (Jupiter)  

 Neem de tweede rotonde de derde afslag (Hietweideweg)  

 Neem de derde rotonde de tweede afslag (Molenstraat) 

 Ga de derde weg links af de Molendwarsstraat op  

 Volg verder de beschrijving van de algemene route   

 

 

Vanaf de A1 vanuit de richting Apeldoorn  

 Neem afslag 21 Voorst  

 Ga onderaan de afslag richting Voorst Zutphen 

 Volg de borden Twello (afslag naar links, Sluinerweg) 

 Volg de weg tot in Twello  

 Neem de eerste rotonde de tweede afslag (Jupiter)  

 Neem de tweede rotonde de derde afslag  (Hietweideweg) 

 Neem de derde rotonde de tweede afslag  (Molenstraat) 

 Ga de derde weg links af de Molendwarsstraat op  

 Volg verder de beschrijving van de algemene route   
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Vanaf de A1 vanuit de richting Deventer   

 Neem afslag 22 Twello 

 Volg de borden Twello 

 Neem de afslag ‘Industrieterrein Engelenburg’ naar links, vlak voor de bebouwde 

kom van Twello (Zuiderlaan) 

 Neem op de rotonde de tweede afslag (nog steeds Zuiderlaan) 

 Neem de eerste weg naar rechts (Hietweideweg) 

 Neem op de rotonde de tweede afslag (nog steeds Hietweideweg) 

 Neem op de volgende rotonde de tweede afslag (Molenstraat) 

 Ga de derde weg links af de Molendwarsstraat op  

 Volg verder de beschrijving van de algemene route   

Algemene route  

 Rijd de Molendwarsstraat helemaal uit  

 Aan het einde rijdt u rechtdoor een onverharde weg op het bos in (Hartelaar) 

 Houd 2 maal rechts aan 

 Na ongeveer 100m treft u ons kantoor aan de linkerkant  

 30 m voor het gebouw kunt u linksaf het erf oprijden en parkeren  

 Op het erf kunt u aan de linkerkant (als u met het gezicht naar de schuren staat) het 

hek door, de tuin in  

 Volg het paadje langs de schuur, vervolgens om het kantoorgebouw van 

Waanbrekers heen naar de ingang 


