Routebeschrijving Bondsdag
Adres van de Poortkerk is: 2e Ebbingestraat 3, 8261 VV Kampen

Vanaf Apeldoorn/ Hattem/ Zwolle A50/ N50
➢
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Neem de afslag richting Kampen-Zuid/IJsselmuiden
Onderaan afrit rechts op de rotonde naar de N764
Ga bij volgende rotonde rechtdoor
Neem op de volgende rotonde de derde afslag (links) naar de Europa-Allee
Houd links aan en blijf op de Europa-Allee
Neem op de rotonde de eerste afslag(rechtdoor) en rijd door op de Europa-Allee
Ga rechtdoor bij de volgende 3 rotondes
Neem op de volgende rotonde de eerste (rechts) afslag naar de Kennedylaan
Sla na 250m linksaf tweede afslag naar het Burgemeester Berghuisplein
Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen

Vanaf Lemmer/Dronten(vanaf N50)/ Emmeloord
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Neem vanaf N50 afslag N307 Kampen/ Dronten
Onderaan afrit (bij de stoplichten) links afslaan naar de Flevoweg
Volgende 2 stoplichten rechtdoor
Bij de eerstvolgende rotonde rechtdoor
Bij de volgende rotonde eerste afslag (rechts) naar de Europa-Allee
Bij de volgende rotonde rechtdoor
Bij de volgende rotonde derde afslag (links) naar de Kennedylaan
Sla na 250m linksaf (tweede afslag) naar het Burgemeester Berghuisplein
Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen

Vanuit Genemuiden/Grafhorst/IJsselmuiden vanaf Frieseweg N760
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Vanaf stoplichten rechts afslaan naar de stadsbrug
Na de brug (bij de stoplichten) rechts afslaan naar de IJsselkade dit wordt Buitenkade
Aan het einde van Buitenkade rechts afslaan
Daarna links met de bocht mee naar Oranjesingel dit wordt Oostzeestraat
Aan het einde van de Oostzeesingel Rechts afslaan naar de Flevoweg
Eerste rotonde derde afslag (links) Naar de Europa-Allee
Volgende Rotonde tweede afslag (rechtdoor)
Bij de volgende rotonde derde afslag (links) naar de Kennedylaan
Sla na 250m linksaf (tweede afslag) naar het Burgemeester Berghuisplein
Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen

Vanaf de parkeerplaats staan er jongeren van de JV Kampen klaar om de weg naar de kerk te wijzen.
Touringcars
Onderstaande geldt alleen voor touringcars, zij moeten op de Loswal parkeren
Van de parkeerplaats naar de Loswal (7 min):
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Ga rechtsaf vanaf Burgemeester Berghuisplein naar Kennedylaan
Bij de rotonde eerste afslag (rechts) naar Europa-Allee
Bij de volgende rotonde tweede afslag (rechtdoor) naar Beneluxweg
Bij de volgende rotonde tweede afslag (rechtdoor) blijf op Beneluxweg
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Neem bij volgende rotonde eerste afslag (rechts) naar Thorbeckeweg
Na 230 m rechts afslaan naar Sint Nicolaasdijk
Na 100m links afslaan naar Greenterweg
Na 200m rijdt u links de Loswal op

Terug van de Loswal naar Burgemeester Berghuisplein
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U rijdt de Greenterweg op
Na 200m gaat u rechts naar de Sint Nicolaasdijk
Na 230m links naar Thorbeckeweg
Neem op de volgende rotonde derde afslag naar Beneluxweg
Twee rotondes rechtdoor van Beneluxweg naar Europa-Allee
De volgende rotonde derde afslag (rechts) naar Kennedylaan
Na 250m linksaf naar Burgemeester Berghuisplein

