
Twente Safety Campus

Vliegveldstraat 100

7524 PK Enschede

tel. 088 256 83 19

twentesafetycampus.nl

Komende uit de richting Groenlo/Haaksbergen
• N18 richting Enschede
• Linksaf bij Pathmossingel
• Weg vervolgen naar Volksparksingel
• Rechtdoor op Parkweg
• Linksaf bij Tubantiasingel
• Weg vervolgen naar Boddenkampsingel
• Linksaf bij Deurningerstraat
• Weg vervolgen naar N737 - Weerseloseweg 

richting Deurningen
• Neem op de rotonde de eerste afslag naar 

Technology Base Twente
• Aan het einde van de weg is de ingang naar 

de Twente Safety Campus

Komende uit de richting Amersfoort / 
Apeldoorn / Deventer / Hengelo
• A1 richting Hengelo / Almelo
• Knooppunt Buren richting A1 / E30 richting 

Hengelo
• Afslagnummer 31 Hengelo Noord
• Einde afslag rechtsaf richting Hengelo 

Noord

• 2e afslag op de rotonde (Oldenzaalsestraat) 
= rechtdoor

• Bij de verkeerslichten rechtsaf de Vliegveld-
straat N737 richting Enschede

• Neem op de rotonde de tweede afslag naar 
Technology Base Twente

• Aan het einde van de weg is de ingang naar 
de Twente Safety Campus 

Komende vanuit Enschede Centrum
• N737 - Weerseloseweg richting Deurningen
• Neem op de rotonde de eerste afslag naar 

Technology Base Twente
• Aan het einde van de weg is de ingang naar 

de Twente Safety Campus

N.B. adres voor navigatie:
Voer in de navigatie Oude Vliegveldstraat te 
Deurningen in. 

Op het terrein is bebording aanwezig die u naar 
het juiste gebouw begeleidt.

Routebeschrijving naar Twente Safety Campus

TWENTE SAFETY CAMPUS

 

 

 

Routebeschrijving Twente Safety Campus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende uit de richting Groenlo / Haaksbergen 
• N18 richting Enschede 
• Linksaf bij Pathmossingel 
• Weg vervolgen naar Volksparksingel 
• Rechtdoor op Parkweg 
• Linksaf bij Tubantiasingel 
• Weg vervolgen naar Boddenkampsingel 
• Linksaf bij Deurningerstraat 
• Weg vervolgen naar N737 – Weerseloseweg 
richting Deurningen 
• In de bocht tussen hectometerpaal 4.7 en 4.8 
rechtsaf de Oude Vliegweldweg in 
• Aan het einde van de weg is de ingang naar de 
luchthaven 
 
Komende uit de richting Amersfoort / Apeldoorn / 
Deventer / Hengelo 
• A1 richting Hengelo / Almelo 
• Knooppunt Buren richting A1 / E30 richting 
Hengelo 
• Afslag nr. 31 Hengelo-Noord 
• Einde afslag rechtsaf richting Hengelo-Noord 
 

 
• 2e afslag op de rotonde (Oldenzaalsestraat) = 
rechtdoor 
• Bij de verkeerslichten rechtsaf de Vliegveldstraat 
(N737) 
richting Enschede 
• In de bocht tussen hectometerpaal 4.8 en 4.7 
linksaf de Oude Vliegweldweg in 
• Aan het einde van de weg is de ingang naar de 
luchthaven 
 
Komende vanuit Enschede Centrum 
• N737 – Weerseloseweg richting Deurningen 
• In de bocht tussen hectometerpaal 4.7 en 4.8 
rechtsaf de Oude Vliegweldweg in 
• Aan het einde van de weg is de ingang naar de 
Luchthaven 
 
N.B. adres voor navigatie: 
Voor navigatie moet men Oude Vliegveldstraat in 
Deurningen in 
 
Op het terrein is bebording aanwezig die u naar het 
juiste gebouw leidt.

 


