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Hoe komt u er?
De snelste en/of de mooiste route naar het Poppenspe(e)lmuseum.
Per spoor en veerpont
Stoptrein Zwolle-Deventer, station Wijhe. IJssel oversteken met de veerpont WijheHeerde. Hierna rechtsaf de IJsseldijk op. Na 800 m eerste weg links en dan het eerste
pand links. Let op: bij hoogwater gaat de veerpont niet!
Per bus
Syntus, Zwolle-Apeldoorn, lijn 90, halte Heerde-centrum. Vervolgens
buurtbus Heerde-Veessen-Vorchten-Wezep, lijn 502, halte Vorchten.
De buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen.
Met de auto vanuit het westen
A28, Amersfoort/Zwolle, afslag Epe/Nunspeet-Oost.
Vervolgens N309, richting Epe/ Apeldoorn. Hierna A50,
richting Zwolle, dan afslag Heerde- Zuid (lees verder afrit 28).
Met de auto vanuit het noorden
A28, Zwolle/Amersfoort. Hierna A50, richting Apeldoorn,
dan afslag Heerde-Zuid (lees verder afrit 28).
Afrit 28
Vanaf A50, afslag Heerde-Zuid (afrit 28), richting Heerde.
Hierna richting Veessen/Wijhe en Apeldoorns kanaal oversteken.
Vervolgens twee mogelijkheden:
De mooiste route na de brug over het Apeldoorns kanaal
Doorrijden tot de IJssel. Links de dijk op, richting Veessen/Wijhe. IJsseldijk volgen,
voorbij het pontveer na 800 m eerste weg links, kerkweg. Aan uw linkerhand ziet u
het Poppenspe(e)lmuseum.
De snelste route na de brug over het Apeldoorns kanaal
Direct links, richting buurtschap Hoorn, kanaal volgen. Derde weg rechts, richting
Vorchten/Wijhe. Bij T-splitsing naar links, richting Vorchten. Door Vorchten heen,
vervolgens naar rechts. Kerkweg geheel uitrijden. Aan uw rechterhand ziet u het
Poppenspe(e)lmuseum.



Openingstijden
Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Reserveren wordt aanbevolen. Voor groepsbezoek en gebruik van de mediatheek
kan van de openingsdagen en -tijden worden afgeweken.



Pedaleren en poppenkast
Onder de noemer Pedaleren en poppenkast hebben wij voor rust-, cultuur- en natuurzoekers een Poppenspe(e)lmuseumfiets- en/of -wandelroute uitgezet: een fraaie tocht in
de omgeving van het museum, door weilanden, langs molens en de uiterwaarden van de
IJssel. Wilt u meer informatie over het Poppenspe(e)lmuseum, de exposities en diverse
arrangementen? Raadpleeg dan eens onze websites www.poppenspelmuseum.nl en
www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl.
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