Routebeschrijving
Sint Willibrordsabdij
Abdijhoeve Betlehem
Abdijlaan 1
7004 JL Doetinchem
Openbaar vervoer
Het OV veranderd regelmatig, de actuele mogelijkheden van uw heen- en terugreis (er rijdt
geen bus vanaf Slangenburg op zondag!) vindt u het beste via http://9292.nl
Per trein reist u naar het station Doetinchem.
Vandaar buslijn 74 naar Haaksbergen.
Uitstappen bij de halte “Kasteel Slangenburg”.
Vanaf deze halte loopt u, in dezelfde richting als de bus reedt, in ca. 10 minuten naar de
abdij. Zie verder: Parkeren.
Of u reist per trein naar station Enschede
Vandaar buslijn 74 naar Doetinchem.
Uitstappen bij de halte “Kasteel Slangenburg”.
Vanaf deze halte loopt u, eerst terug in de richting van waaruit u gekomen bent, in ca. 10
minuten naar de abdij. Zie verder: Parkeren.
Per auto vanuit zuid, west, midden en noord Nederland:
Uw route loopt via Arnhem.
Vanaf Arnhem volgt u de A-12 richting Oberhausen.
Voorbij Zevenaar volgt u de A-18 richting Doetinchem, neem afrit nr. 4, volgt richting Zelhem
via de rondweg Oost, verlaat de rondweg in de richting Westendorp / Varsseveld.
Voorbij kasteel Slangenburg maakt de weg een scherpe bocht naar links, maar hier gaat u
even rechtdoor en vrijwel direct rechtsaf, bij de kruising gaat u links. Zie verder: Parkeren.
Komt u per auto vanuit oost Nederland:
Uw route loopt via Varseveld.
Volg de N-18 richting Doetinchem, mijdt de A-18, maar rijdt richting Westendorp.
Enkele kilometers voorbij het dorpje Westendorp maakt de weg een scherpe bocht naar links
en in de volgende bocht naar rechts slaat u links af, dit is praktisch vrijwel rechtdoor.
Bij de kruising gaat u links. Zie verder: Parkeren.
Parkeren:
Wordt u gebracht of gehaald dan kan de auto rechts op het plein voor de ingang van de abdij
worden geparkeerd. Blijft uw auto dan kunt u die parkeren bij de Abdijhoeve.
U rijdt naar de overzijde van het plein. Voor de grote poort, aan de linkerzijde is de bediening
van de deur, de code is 7004 B. Aan het einde gaat u links en komt zo aan de achterzijde van
de Abdijhoeve, waar u kunt parkeren.
De toegang tot de Abdijhoeve is via de deur in de hoek in de linkervleugel aan het
binnenplein, gezien vanaf de parkeer gelegenheid.
Mensen te voet lopen door de poort, linksom de abdij-kapel heen en zien vervolgens rechts
van de gemetselde poort in de abdij-gebouwen de toegangsdeur van de Abdijhoeve.
Een goed reis!

