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De praktijk is gelegen aan de “groene” oostrand van Zutphen, ongeveer tussen Eefde en 

Warnsveld. De Sonnenbergstraat is een rustige straat met veel parkeerruimte.  

 

 

 

 

 

Vanaf Eefde/Deventer 

In Eefde richting Almen kiezen, over de sluis en het spoor, de weg volgen tot de  

T-splitsing. In de bocht rechts aanhouden (dus hier niet langer “Almen” volgen) richting 

Warnsveld. 

Op deze weg (Kapperallee) neemt u de eerste afslag naar rechts, richting  

Zutphen/crematorium (Voorsterallee). Deze weg volgt u tot net na de tweede 

wegversmalling en daar gaat u linksaf (Kerkpad). Na 200m gaat u rechtsaf en arriveert in 

de Sonnenbergstraat. 



 

Vanaf Apeldoorn/Zutphen-De Hoven/Station NS   

Na de “oude” IJsselbrug gaat u links. U vervolgt de weg langs het station. Bij de 

verkeerslichten gaat u linksaf (richting Deventer). U volgt deze weg tot aan de rotonde, 

waar u de tweede afslag neemt. U zit dan op de Deventerweg, die u blijft volgen tot het 

eerste verkeerslicht. Hier gaat u rechts. Op deze weg (Van der Capellenlaan) gaat u 

voorbij het tweede verkeerslicht in de bocht, linksaf richting crematorium. Nadien 

meteen weer links en in de bocht rechts aanhouden. U komt dan op de Voorsterallee. 

Deze weg volgt u tot net voor de wegversmalling en gaat daar weer naar rechts 

(Kerkpad). Na 200m gaat u rechtsaf en arriveert in de Sonnenbergstraat. 

 

 

Vanaf Arnhem 

Komend via Dieren en langs Brummen rijdt u richting Zutphen. Neem niet de richting 

Zutphen/De Hoven/Apeldoorn, maar ga in eerste instantie recht door. U steekt de IJssel 

nu over via de nieuwe IJsselbrug.  Meteen na de brug neemt u de eerste afrit richting 

Zutphen-centrum. 

Op de rotonde neemt de tweede afslag. U rijdt nu op de Den Elterweg. U blijft deze 

rondweg volgen in noordelijke richting. Bij de afslag crematorium gaat u naar rechts; 

meteen nadien links en in de bocht rechts aanhouden. U komt dan op de Voorsterallee. 

Deze weg volgt u tot net voor de wegversmalling en gaat daar weer naar rechts 

(Kerkpad). Na 200m gaat u rechtsaf en arriveert in de Sonnenbergstraat. 

 

Vanaf Doetinchem 

Komend via Baak (N314) twee keer een rotonde recht oversteken. U rijdt nu op de Den 

Elterweg. U blijft deze rondweg volgen in noordelijke richting. Bij de afslag crematorium 

gaat u naar rechts; meteen nadien links en in de bocht rechts aanhouden. U komt dan op 

de Voorsterallee. Deze weg volgt u tot net voor de wegversmalling en gaat daar weer 

naar rechts (Kerkpad). Na 200m gaat u rechtsaf en arriveert in de Sonnenbergstraat. 

 

 

Vanaf Lochem/Winterswijk 

Als u Warnsveld binnen rijdt (Rijksstraatweg), rijdt u net na het Shell-benzinestation 

rechtsaf richting Eefde. U volgt deze weg (Kapperallee) tot de tweede afslag naar links 

(de eerste afslag is een kleine landweg). Hier wordt richting Zutphen/crematorium 

aangegeven. Deze weg (Voorsterallee) volgt u tot net na de tweede wegversmalling en 

daar gaat u linksaf (Kerkpad). Na 200m gaat u rechtsaf en arriveert u in de 

Sonnenbergstraat. 


