
 

 

Routebeschrijving 

 

Adres: 

Marie curiestraat 51 

3846 BW Harderwijk 

 

Tel: 085 – 760 7600 

www.moneywise.nl 

 

 

Met de auto 

Vanuit Amersfoort of Zwolle (A28) 

 Neem afslag 13 Lelystad vanaf de A28 

 Vervolg de weg op de N302 

 Neem de afslag bij de Flevoweg en vervolg op de Knardijk 

 Sla rechtsaf bij de stoplichten en sla direct linksaf bij de Leen Bakker om de Marie 

Curiestraat in de rijden 

 

Vanuit Amsterdam (a1) 

 Neem op de A1 de afslag Almere 

 Vervolg de weg op de A6; 

 Neem de afslag 5 Almere Stad. 

 Vervolg de weg op de N305 ri Zeewolde 

 Blijf deze weg volgen tot na Zeewolde 



 

 

 Sla rechtsaf op de Ganseweg op ri Harderwijk 

 Rotonde rechtdoor 

 Na de tunnel eerste afslag ri Lorentz 1 

 2e stoplichten links af 

 Linksaf voor de Leen Bakker 

 U bent nu op de Marie Curiestraat 

 Aan het eind van de weg links vind je MoneyWise 

 

Met de trein 

Vanaf station Harderwijk loopt je in ongeveer 30 min. naar Moneywise. 

 Loop het station uit en loop naar de Stationslaan; 

 Volg de stationslaan tot de rotonde; 

 Neem de eerste afslag van de rotonde en vervolg de weg op de Verkeersweg; 

 Loop door tot de rotonde en vervolg de Verkeersweg; 

 Steek over naar de Enkweg en volg de Enkweg; 

 Sla rechtsaf bij de Hierdenseweg; 

 Sla linksaf richting Ingenieur Leemanstraat; 

 Sla linksaf om op Ingenieur Leemanstraat te blijven; 

 Vervolg op de Flevoweg; 

 Sla rechtsaf naar de Burgemeester de meesterstraat; 

 U loopt onder de N302 door en ziet de Leen Bakker en Silo 6. Ga hier de Marie 

Curiestraat in; 

 Aan het eind van deze weg vind u aan de linkerzijde een complex waarin MoneyWise is 

gevestigd 

 

 

 


