
 

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 
 

Adres 
 

 

Contact 
 

 

Livit Zwolle 
Floresstraat 5 
8022 AD Zwolle 
 

 

Telefoon   088 - 245 21 90 

Email        vestigingzwolle@livit.nl 
Website    www.livit.nl 
 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 
 
Neem de bus vanaf Zwolle treinstation 
Bus 3 richting Assendorp 
Uitstappen bushalte Paulus Buysstraat 
 
Looptijd 4 minuten 
Steek de straat over bij het oversteekpunt. Loop terug in zuidwestelijke over de Meppelerstraat. Sla 
linksaf en loop voor het flatgebouw langs. U ziet Livit recht voor u.  
 
Andere optie 
U kunt ook lopend vanaf treinstation Zwolle naar Livit. Het is ongeveer 10 minuten lopen.  
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Met de auto 
 

 

Plan uw route via Google Maps 

 
Vanuit Hoogeveen 
Ga de A28 op richting Meppel/Zwolle. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Hoogveen om de 
borden A28 richting Meppel/Zwolle te volgen. Vervolg uw weg op de A28. Volg na 37 kilometer de 
twee rechterrijstroken om afrit-20-Zwolle-Noord te nemen naar de N35 richting Almelo. Volg de 

middelste rijstrook om linksaf te slaan naar de Ceintuurbaan/N35. Sla rechtsaf naar de 
Meppelerstraatweg op. Sla linksaf naar de Lombokstraat. Sla rechtsaf naar de Floresstraat. Livit 

bevindt zich na 130 meter aan uw linkerzijde.  
 
Vanuit Lelystad 
Ga de N302 richting Almere/Emmeloord. Neem op beide rotondes de eerste afslag en rijd rechtdoor 

op opde N302/N307/ Houtribweg. Maak een flauwe bocht naar rechts richting de N307 en voeg in. 
Neem op de rotonde de tweede afslag naar de Dronterringweg/N307. Neem op de rotonde de 

tweede afslag naar de Hanzeweg/N307. Sla na 10 kilometer aan het einde van de weg rechtsaf naar 
de N50. Neem de oprit naar de N50 en volg de borden Kamoen-Zuid/Zwolle. Houd links aan en 

vervolg uw weg op de A50 en volg de borden A28/Zwolle/Apeldoorn. Volg de rechterrijstrook bij het 
knooppunt Hattemerbroek om de borden A28 richting Zwolle te volgen. Neem afslag 20-Ring Zwolle 
(oost) richting Zwolle-Noord/Ring Zwolle (oost). Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de 

Ceintuurbaan/N35 (borden Ring/Almelo). Sla rechtsaf bij de eerste dwarsstraat, de 
Meppelerstraatweg op. Sla linksaf naar de Lombokstraat. Sla rechtsaf naar de Floresstraat. Livit 

bevindt zich na 130 meter aan uw linkerzijde.  
 
Parkeren 

 In de directe omgeving 

 Gratis 
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