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Routebeschrijving IJsseldelta Center 
 
IJsseldelta Center  
Stadionplein 20  
8025 CP ZWOLLE  
 
Vanuit richting Amersfoort / Apeldoorn / Lelystad – A28  
U rijdt in Noordelijke richting op de A28 naar Zwolle. Bij afslag 20 houdt u Zwolle Noord / 
Almelo aan. Onderaan de afrit gaat u rechtsaf, u rijdt nu op de Ceintuurbaan. Sla bij het 
tweede verkeerslicht linksaf de Boerendanserdijk op. Na ongeveer 100 meter vindt u rechts 
de toegang tot de parkeerplaatsen van het stadioncomplex.  

 
Vanuit richting Groningen / Leeuwarden – A28 / A32  
U rijdt in Zuidelijke richting op de A28 naar Zwolle. Bij afslag 20 houdt u de N35 richting 
Almelo / Deventer aan. Onderaan de afrit gaat u linksaf, u rijdt nu op de Ceintuurbaan. Sla bij 
het tweede verkeerslicht linksaf de Boerendanserdijk op. Na ongeveer 100 meter vindt u 
rechts de toegang tot de parkeerplaatsen van het stadioncomplex.  

 
Vanuit richting Ommen / Hardenberg – N340 / N34  
U rijdt in Westelijke richting op de N340 richting Zwolle. Sla bij het naderen van de A28 
linksaf naar de Kranenburgweg. U rijdt nu parallel langs de A28. Neem bij de rotonde de 
tweede afslag (rechtdoor). Sla na ongeveer 500 meter linksaf bij Rechterland. Op de T-
splitsing gaat u rechtsaf en bevindt u zich op de Boerendanserdijk. U vindt de toegang tot de 
parkeerplaatsen van het stadioncomplex aan uw linkerhand.  

 
Vanaf Station Zwolle (per OV)  
Vanaf station Zwolle kunt u eenvoudig met de bus naar het IJsseldelta Center reizen. Reis 
hiervoor vanaf het busstation met de stadsbus richting Berkum en stap uit het bij stadion. 
Voor actuele reisinformatie verwijzen wij u naar www.9292.nl.  

 
Op het stadionterrein 
U rijdt door de slagbomen rechtdoor, langs het gehele stadioncomplex. Aan het eind van de 
weg slaat u rechtsaf. Na ongeveer 100 meter ziet u aan uw rechterhand het Event Center 
(ingang 18). 
 

 

 

 

Event Center 
Ingang 18 
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