Instructies voor Bussen
5 september 2016
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Algemeen

Wij stellen het op prijs als u 48 uur voor aankomst even contact met ons opneemt (info@
museummore.nl of 0575-760300). Wij kunnen de komst van uw groep dan voorbereiden, zodat
het gezelschap vlot het museum in kan.
Om verkeersoverlast te voorkomen, verzoeken wij om het drukke stuk van de Hoofdstraat tussen
het museum en de noordelijke aansluiting op de N348 niet te gebruiken.
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Aankomst

2.1

Vanuit de richting Deventer

• Op de N348 rijdt u voorbij de afslag Hoofdstraat en het bordje Museum MORE door tot het
tweede stoplicht in de bebouwde kom van Gorssel.
• Bij dit stoplicht slaat u linksaf, de Hoofdstraat in.
• Direct na het museum, aan uw rechterhand, slaat u rechtsaf de Joppelaan in.
• Achter het museumgebouw gaat u direct rechts, en daarna weer rechts vlak voor het
parkeerterrein.
• De stopplaats, waar de bezoekers kunnen uitstappen, is naast het museumgebouw, in de
ruimte tussen Museum en “Loetje Gorssel”.
Zie ook de plattegrond op pagina 3.
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2.2

Vanuit de richting Zutphen

• Neem de eerste afslag Gorssel, bij het stoplicht.
• U rijdt de Hoofdstraat in waar u, direct na het museum aan uw rechterhand, rechtsaf de
Joppelaan inslaat.
• Achter het museumgebouw gaat u direct rechts, en daarna weer rechts vlak voor het
parkeerterrein.
• De stopplaats, waar de bezoekers kunnen uitstappen, is achter het museumgebouw, in de
ruimte tussen Museum en “Loetje Gorssel”.
Zie ook de plattegrond op pagina 3.
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Parkeren bussen

Bussen kunnen parkeren op het parkeerterrein van de voetbalvereniging VV Gorssel (Markeweg
10 7213 GC Gorssel) en het zwembad “De Boskoele”, bereikbaar vanaf de Flierderweg, Gorssel:
• Vanaf de busstopplaats slaat u linksaf de Hoofdstraat in.
• Rij het dorp uit, waar u bij het stoplicht links, afslaat richting Zutphen.
• Na 1.3 km rijdt u links de Flierderweg op.
• Na 550 meter bevindt het parkeerterrein zich aan uw linkerhand.
Zie ook de plattegrond op pagina 4.
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Ophalen groepen
• Wij stellen het op prijs als een van de groepsleden circa 10 minuten voor vertrek even naar
de chauffeur belt dat de groep klaar is voor vertrek.
• Verlaat het parkeerterrein in de richting waarvan u gekomen bent en sla rechtsaf op de
N348. U rijdt nu weer de Hoofdstraat in waar u, direct na het museum aan uw rechterhand,
rechtsaf de Joppelaan inslaat.
• Achter het museumgebouw gaat u direct rechts, en daarna weer rechts vlak voor het
parkeerterrein.
• Op de stopplaats naast het museumgebouw, in de ruimte tussen Museum en “Loetje
Gorssel”, waar de bezoekers zijn uitgestapt, kunt u de groep weer ophalen.
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• Nadat uw groep is ingestapt, rijdt u weg en gaat meteen linksaf de Hoofdstraat in.
• Bij het stoplicht gaat u linksaf richting Zutphen, of rechtsaf richting Deventer.

Figuur 1: Aanrijroute bussen

Figuur 2: Parkeerroute bussen.
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