
 
 

 
 

 
Routebeschrijving Meditel Doetinchem 
Nemahoweg 8 
7008 AE Doetinchem 
Parkeren aan de grote weg (zaagmolenpad) 

 
Let op! Gedurende januari t/m maart 2019 vinden  
er aan het zaagmolenpad werkzaamheden plaats.  
Pas uw reistijd hier op aan.   
 
 

Bereikbaar met eigen vervoer 
Vanuit Arnhem 

 

     U rijdt naar de A12 en volgt deze richting Oberhausen. Bij Knooppunt Grijsoord vervolgt u de 
weg op de A12 richting Oberhausen 

     Bij Knooppunt Oud-Dijk gaat u de A18 op, richting Doetinchem. Na 11 km, neemt u afslag 3, 
Doetinchem 

     Na 350 meter gaat u rechtsaf richting de Europaweg ( N316, Doetinchem) 
     Op de Europaweg krijgt u vervolgens 3 rotondes, bij alle volgt u de weg rechtdoor richting 

Doetinchem 
     Na het verlaten van de 3de rotonde gaat u na 50 meter linksaf de Keppelseweg op 

(N317, richting doesburg) 
     Na 400 meter gaat u linksaf de IJsselstraat op en na zo'n 350 meter gaat u rechtsaf 

het zaagmolenpad op. 
     Na 50 meter gaat u de 2de straat rechtsaf. U bent dan op de Nemahoweg. 
     Gelijk aan de linkerkant ziet u onze Meditel vestiging (aangrenzend aan de hoekwoning) 

Vanuit Winterswijk 
 

     U volgt uw weg richting Winterswijk Miste.Vanuit de N319 ( ringweg zuid), vervolgt u uw weg 
richting de N318, richting aansluiting Doetinchem-West (3) 

     Op N318/ Varsseveldsestraatweg na 1520 de rotonde oprijden en de 2de afslag nemen; 
richting aansluiting Doetinchem West(3) 

     Op de N318/ Aaltenseweg, krijgt u na c.a. 6 km weer een rotonde, bij deze rotonde neemt u 
ook de 2de afslag ( N318/ oostelijke rondweg) richting aansluiting Doetinchem West. 

     Op de N318 Oostelijke rondweg na 1.5 km links afslaan naar N18/ Twenteroute. Op N18/ A18 
na 2 km links afslaan, richting Doetinchem/ Arnhem 

     Bij aansluiting Doetinchem west (3) draai rechts van A18, verder op N316/ Europaweg, richting 
Doetinchem Zeddam 

     Op de Europaweg krijgt u vervolgens 3 rotondes, bij alle volgt u de weg rechtdoor richting 
Doetinchem 

     Na het verlaten van de 3de rotonde gaat u na 50 meter linksaf de Keppelseweg op (N317, 
richting doesburg) 

     Na 400 meter gaat u linksaf de IJsselstraat op en na zo'n 350 meter gaat u rechtsaf 
het zaagmolenpad op. 

     Na 50 meter gaat u de 2de straat rechtsaf. U bent dan op de Nemahoweg. 
     Gelijk aan de linkerkant ziet u onze Meditel vestiging (aangrenzend aan de hoekwoning) 

 
Vanuit Lochem 

 
     U gaat richting de N312, richting Barchem. Op de N312 volgt u de weg richting Doetinchem 
     Op de 1ste rotonde neemt u de eerste afslag, richting Doetinchem. En bij de 2de rotonde neemt 

u ook de 1ste afslag ( Vordenseweg) richting N315, richting Doetinchem 
     Op de N315/N319 Vordenseweg na 500 meter links afslaan, Zelhemseweg richting Doetinchem. 
     Op de rotonde neemt u de 2de afslag, richting Doetinchem. De volgende rotonde neemt u ook 
de 

2de afslag 



     Bij de volgende rotonde neemt u de 1ste afslag, Hummeloseweg, richting Doetinchem. 



     Na 1,5 km krijgt u weer een rotonde op deze rotonde neemt u de 3de afslag/ N316 
Kruisbergseweg, richting Doetinchem. 

     Op Dominee van Dijkweg na 4 km, rechts afslaan, op Dominee van Dijkweg. OP N316, 
Dominee van Dijkweg na 260 m schuin rechts aanhouden op N316/ Hofstraat. 

     Op de Hofstraat gaat u na 250 meter naar rechts, richting de Keppelseweg Op Keppelseweg gaat 
u na 400 meter links, IJsselstraat. 

     Op IJsselstraat na 280 meter rechtsaf richting Zaagmolenpad. Op Zaagmolenpad na 100 meter 
2de straat rechts afslaan en dan bent u in de Nemahoweg. 

     Gelijk aan de linkerkant ziet u onze Meditel vestiging (aangrenzend aan de hoekwoning) 
 
 
 

Bereikbaar met het openbaar vervoer 
Doetinchem heeft een treinstation. Vanaf dit treinstation kunt u het beste bij de vestiging komen, met 
Bus 27, richting Zutphen. Bus 27, rijdt elke 7 minuten en doet er ongeveer 10 minuten over. U stapt 
dan uit bij de 2de Loolaan en daarvandaan is het dan nog 7 minuten lopen. Voor het beste reis-
advies 
kunt u bellen met OV Nederland tel; 0900-9292 of www.9292ov.nl 

 
 
 

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons centraal 
afsprakenbureau op telefoonnummer 0900-2021040 

http://www.9292ov.nl/

