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Route naar het Genietcafé in Zutphen  

Het Genietcafé 

Oude Bornhof 55-57 

7201 DX Zutphen 

Tel. 0575 - 540045 

www.genietcafe.nl 

 

Per trein:  
Het is 8 à 10 minuten lopen vanaf Centraal Station Zutphen naar het Genietcafé. 

Loop aan de centrumkant het station uit, steek bij de voetgangersstoplichten de straat over en loop 

rechtdoor de Stationsstraat in. Bij het pand van C&A ga je linksaf (de Overwelving). Loop door tot  

Manders Computers & Electronica en steek daar rechts de weg over. Aan de overkant van de straat 

ga je meteen links de Oudewand in. (**) Loop de Oudewand helemaal uit, negeer de eerste straat 

naar links en loop door tot je op een kruising met een winkelstraat bent (Beukerstraat). Ga daar naar 

rechts en direct weer naar links een pleintje op (de Schupstoel). Je loopt dan langs de H&M. Recht 

voor je uit zie je een poortje naar de Oude Bornhof. Eenmaal in het hofje vind je het Genietcafé aan je 

linkerhand.  

 

Per auto en parkeren 

Zie voor alle parkeerzones: https://www.zutphen.nl/Bezoekers/Parkeren_in_Zutphen 

 

Kort parkeren (2 - 4 uur) kan op het Hagenpoortplein (max. 2 uur); aan de Martinetsingel (max. 4 

uur) en op het ’s Gravenhof (max. 4 uur).  

 

Lang betaald parkeren (8 uur) kan o.a. in de Isendoornstraat. Vanaf deze parkeerplaats is het nog 

5 minuten lopen naar het Genietcafé. Loop de parkeerplaats af en ga naar links, het bruggetje over. 

Sla dan op de Berkelsingel af naar rechts. Loop tussen de oude resten van de stadsmuur door. Neem 

dan de tweede straat links, de Komsteeg. Loop die straat uit tot de T-splitsing en sla linksaf de 

Oudewand in. Vervolg dan vanaf (**) hierboven. 

 

Lang betaald parkeren kan ook aan de Molengracht west, op het Polsbroekterrein, het Roodsplein en 

bij het IJsselpaviljoen.  

 

Extra goedkoop lang parkeren kan op de Houtwal, achter het politiebureau.  

Vanaf daar is het ca. 10 minuten lopen. 

 

Gratis en onbeperkt parkeren kan o.a. aan de Coehoornsingel (ca. 10 minuten lopen). 

Loop na het parkeren rechtsaf de Berkelsingel in. Loop die straat uit tot je tussen de oude stadsmuren 

doorloopt. Neem dan de tweede straat links, de Komsteeg. Loop die straat uit tot de T-splitsing en sla 

linksaf de Oudewand in. Vervolg dan vanaf (**) hierboven. 
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