
 

 

Route naar Dat Bolwerck in Zutphen  

Dat Bolwerck 

Zaadmarkt 112 

7201 DE Zutphen 

Tel. 06 – 21878344 

www.datbolwerck.nl 

 

Per trein  
Het is 10 minuten lopen vanaf Centraal Station Zutphen naar Dat Bolwerck. 

Loop aan de centrumkant het station uit, steek bij de voetgangersstoplichten de straat over en loop 

rechtdoor de Stationsstraat in. Bij het pand van C&A ga je linksaf (de Overwelving). Loop door tot  

Manders Electronica & Computers en steek daar rechtsaf de weg over. Aan de overkant van de straat 

ga je rechtdoor de Turfstraat in. ** Na een kort stukje ga je direct links de Beukerstraat in. Deze loop je 

uit (houd de HEMA en daarna OMODA aan je rechterhand). Je neemt dan de eerste weg rechts bij 

Cafe Old Dutch. Deze straat heeft daar geen straatnaambordje, maar het is de Sprongstraat. Loop tot 

aan de fontein en ga daar linksaf de Zaadmarkt op (aan het einde van de Zaadmarkt zie je over de 

huizen heen een grote historische toren/stadspoort). Het pand waar je recht tegenaan loopt is Dat 

Bolwerck.  

 

Per auto en parkeren 
Zie voor alle parkeerzones: https://www.zutphen.nl/Bezoekers/Parkeren_in_Zutphen 

 

LET OP: parkeer niet op een vergunningshoudersplaats! 

 

Kort parkeren (2 - 4 uur) kan op het Hagenpoortplein (max. 2 uur); aan de Martinetsingel (max. 4 

uur) en op het ’s Gravenhof (max. 4 uur).  

 

Lang betaald parkeren (8 uur) kan o.a. in de Isendoornstraat. Vanaf deze parkeerplaats is het nog 

10 minuten lopen naar dat Bolwerck. Loop de parkeerplaats af en ga naar links, het bruggetje over. 

Sla dan op de Berkelsingel af naar rechts. Loop tussen de oude resten van de stadsmuur door. Loop 

door tot Manders Electronica & Computers (aan je rechterhand) en sla daar linksaf de Turfstraat in. 

Vervolg dan vanaf (**) hierboven. 

 

Lang betaald parkeren kan ook aan de Molengracht west, op het Polsbroekterrein, het Roodsplein en 

bij het IJsselpaviljoen.  

 

Extra goedkoop lang parkeren kan op de Houtwal, achter het politiebureau.  

Vanaf daar is het ca. 10 minuten lopen. 

 

Gratis en onbeperkt parkeren kan o.a. aan de Coehoornsingel (ca. 10 minuten lopen). 

http://www.datbolwerck.nl/
https://www.zutphen.nl/Bezoekers/Parkeren_in_Zutphen

