
 

 

 

 

Routebeschrijving Radiotherapiegroep, locatie Apeldoorn 

 

De behandellocatie Apeldoorn van Radiotherapiegroep is gelegen aan de achterzijde 

van het Gelre ziekenhuis.  

 

 

OPENBAAR VERVOER  

 

Radiotherapiegroep en Gelre Ziekenhuizen zijn goed met stadsbussen te bereiken 

vanaf het Centraal Station:  

 

Lijn 11 richting Gelre Ziekenhuis, halte Gelre Ziekenhuis 

 

Meer informatie over het openbaar vervoer kunt u opvragen via telefoon-nummer 

0900-9292 (of kijk op www.9292ov.nl of www.connexxion.nl). 

  

Ook terug naar het Centraal station neemt u weer Lijn 11. 

  

 

EIGEN VERVOER  

 

Vanuit de richting Deventer:  

Vanaf A1 richting Amsterdam aanhouden, neem afrit 20 = Apeldoorn-Zuid en ga 

richting Apeldoorn-Zuid/Beekbergen. Volg de linkerrijstrook om links aan te houden bij 

de splitsing richting de Kayersdijk. Sla linksaf bij de stoplichten naar de Laan van 

Malkenschoten en vervolg deze naar de Laan van Westenenk. Sla linksaf naar de 

Albert Schweitzerlaan. Aan de linkerkant ziet u het ziekenhuis. Radiotherapiegroep 

bevindt zich aan de achterzijde. 

 

Vanuit de richting Arnhem (A50):  

Vanaf de A50 richting Apeldoorn-Zwolle aanhouden, neem afslag 23 = Loenen en ga 

richting Loenen/Eerbeek. Sla linksaf naar de Loenenseweg (N786). Sla rechtsaf naar 

de Dorpstraat en meteen weer linksaf naar de Ruitersmolenweg. Bij de T-splitsing 

gaat u rechtsaf op de Tullekensmolenweg. Ga daarna linksaf naar de Oude 

Apeldoornseweg. Rij rechtdoor tot de Laan van Malkenschoten en ga hier linksaf en 

vervolg deze naar de Laan van Westenenk. Sla linksaf naar de Albert Schweitzerlaan. 

Aan de linkerkant ziet u het ziekenhuis. Radiotherapiegroep bevindt zich aan de 

achterzijde. 

 

PARKEREN  

U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein van Radiotherapiegroep. Volg hiervoor de 

borden Radiotherapiegroep en u komt aan de achterzijde van het ziekenhuis. U komt 

twee slagbomen tegen. De eerste keer kunt u hier een kaartje trekken en u krijgt van 

ons een uitrijkaart om het terrein weer te kunnen verlaten. Zodra uw behandeling 

start, ontvangt u een patiëntenpas waarmee u de slagbomen kunt openen. 

  

BEZOEKADRES  

Radiotherapiegroep 

Behandellocatie Apeldoorn 

Albert Schweitzerlaan 31R  

7334 DZ  APELDOORN  

Telefoon 088-779 00 00 

www.radiotherapiegroep.nl 

http://www.9292ov.nl/
http://www.connexxion.nl/
http://www.radiotherapiegroep.nl/

