
Routebeschrijving naar Emperweg 80 in Empe  

  
 
<Link naar Google maps> 

 

Onze boerderij ligt iets verwijderd van de openbare weg. Omdat er niet 
genoeg parkeerruimte is bij ons op het erf, wil ik je vragen om bij het 
schooltje of het buurthuis te parkeren (zie onder beschreven). Dank voor 

je begrip hiervoor!  
 

Vanaf het plantsoentje loop je het grindpad in richting nr. 80-82. Voorbij 
het bord met nr. 80 Fam. Wopereis-Bruijn en Stegeman-Van den Berg ga 
je aan het eind bij de muur rechtsaf. Direct aan je linkerhand is de ingang 

van de schuur (houten deur met klopper) waarin mijn werkruimte zich 
bevindt. In het halletje kun je je jas ophangen en op de stoel plaatsnemen 
of, als de deur van mijn werkkamer openstaat (als je binnenkomt aan de 

linkerkant), gewoon doorlopen. 
 
Vanuit het noorden/Zwolle (A50)  

• vanuit Zwolle A50 richting Apeldoorn/Arnhem 

• bij knooppunt Beekbergen A1 volgen richting Deventer/Hengelo  

• zie verder ‘Vanuit Amsterdam – Amersfoort (A1)’ 

Vanuit het westen Amsterdam/Amersfoort of oosten Hengelo (A1)  

• A1 volgen richting oosten (Deventer/Hengelo) of westen 
(Amersfoort/Amsterdam) 

• neem afslag 21 Voorst/Zutphen (N345)  

• N345 volgen richting Zutphen tot voorbij Voorst (rondweg) 

• na spoorwegovergang rechtsaf afslag Empe de Emperweg op. 

http://maps.google.nl/maps?num=100&hl=nl&safe=off&q=Emperweg+80,+Empe,+Brummen&&iwstate1=dir:to&iwloc=A&f=d&daddr=Emperweg+80,+Empe,+Brummen
http://maps.google.nl/maps?num=100&hl=nl&safe=off&q=Emperweg+80,+Empe,+Brummen&&iwstate1=dir:to&iwloc=A&f=d&daddr=Emperweg+80,+Empe,+Brummen


• zie verder ‘In Empe’  

Vanuit het zuiden Nijmegen/Arnhem/Zutphen 

• naar knooppunt Velperbroek (A12 / A348) ten oosten van Arnhem 

• afslag richting Dieren – Zutphen (A348, later N348) 

• door Dieren heen N348 blijven volgen langs de IJssel  

• bij grote rotonde voorbij Brummen, rechtsaf 1e afslag Zutphen De 

Hoven/Voorst/Apeldoorn (N345) 

• vlak voor spoorbrug Zutphen bij kruising linksaf richting 
Voorst/Apeldoorn (N345) 

• In de bocht (vóór spoorwegovergang/Voorst) linksaf afslag Empe de 
Emperweg op. 

• zie verder ‘In Empe’ 

Met openbaar vervoer 

• Trein vanaf Zutphen of Apeldoorn naar station Voorst-Empe 
• Vanaf het station is het 1 km lopen, ca. 10 minuten. 

• Na uitstappen het spoor oversteken en richting Empe lopen. 

• Rechtsaf de Emperweg op lopen. 

• zie verder ‘In Empe’ 

In Empe 

• Emperweg rechtdoor rijden/lopen op de Emperweg. Als de weg een 
bocht naar links maakt, zie je rechts, vlak na de school, een 

plantsoentje. Ben je met de auto, parkeer dan daar als er plek is. Als 
het hier vol is, rij dan links de bocht door en meteen de eerste weg 
links, daar is voorbij het dorpshuis ‘Het Oortveld’ aan de linkerkant 

parkeerruimte genoeg. Loop terug naar het plantsoentje. 

• Loop het pad in (zie verder beschrijving boven) 

Goeie reis! 
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