
 
 

Routebeschrijving naar De Mene in Zutphen (Leesten-Oost)  
 
Basketballvereniging Hanze Stars 
Sportzaal De Mene  
Markolle 1 
7207 PA Zutphen (Leesten-Oost) 
tel.: 0575 - 442699 
 
Komende vanaf Lochem : 
 

• Komende via de N 346 vanuit Lochem naar Zutphen: bij de eerste rotonde nog  
• voor de bebouwde kom van Warnsveld rij je 2/3 rond, richting Zutphen, de N314.  

 
• Op de volgende rotonde rechtdoor (blijf de N 314 richting Zutphen volgen).  

 
• Bij de volgende rotonde rechtsaf, richting Leesten-Oost.  

 
• Na enkele meters bij de volgende rotonde rechtdoor de doodlopende weg in. Daarna links 

aanhouden langs het water.  
 

• Deze weg eindigt op de parkeerplaats van het multifunctionele centrum de Mene, waartoe de 
sportzalen behoren.  

 
Komende vanaf Doetinchem :  
 

• Bij de eerste rotonde voor Zutphen links richting Zutphen-Leesten.  
 

• Daarna bij tweede rotonde links richting Leesten-Oost.  
 

• Na enkele meters bij de volgende rotonde rechtdoor de doodlopende weg in. Daarna links 
aanhouden langs het water.  

 
• Deze weg eindigt op de parkeerplaats van het multifunctionele centrum de Mene, waartoe de 

sportzalen behoren.  
 
Komende vanaf de richting Arnhem/Velp :  
 

• Voorbij Brummen bij de rotonde de richting Zutphen/Doetinchem volgen (= rechtdoor, dus niet 
richting Zutphen-De Hoven). Daarna bij zutphen de borden Zutphen-Leesten volgen (= 
rechtdoor).  

 
• Daarna bij tweede rotonde links richting Leesten-Oost.  

 
• Na enkele meters bij de volgende rotonde rechtdoor de doodlopende weg in. Daarna links 

aanhouden langs het water.  
 

• Deze weg eindigt op de parkeerplaats van het multifunctionele centrum de Mene, waartoe de 
sportzalen behoren.  

 
 



 
 
Komende vanaf Deventer :  
 

• Na de brug over het Twentekanaal binnen de bebouwde kom bij de eerste verkeerslichten 
links richting Doetinchem.  

 
• Alsmaar weg volgen (vele verkeerslichten) tot bij de tweede rotonde rechts richting Zutphen-

Leesten.  
 

• Daarna bij tweede rotonde links richting Leesten-Oost.  
 

• Na enkele meters bij de volgende rotonde rechtdoor de doodlopende weg in. Daarna links 
aanhouden langs het water.  

 
• Deze weg eindigt op de parkeerplaats van het multifunctionele centrum de Mene, waartoe de 

sportzalen behoren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


