Aanvullende informatie en routebeschrijving Paintball locatie Bussloo
De locatie
Het arrangement vindt plaats op de Recreatiegebied Bussloo, ingang 6 “de Kuyter” (voorbij Thermen
Bussloo). Let op! Op Bussloo is betaald parkeren. U koopt uw uitrijdkaart bij één van de
betaalautomaten op het recreatiegebied. Er kan alleen met PIN betaald worden. Komt u op de
fiets, wilt u dan de fietsen plaatsen in de fietsenrekken nabij de parkeerplaats? Omdat al uw
activiteiten buiten zijn raden wij u aan om de volgende kleding aan te trekken en/of mee te hebben:
 Oude kleding of kleding die tegen een stootje kan
 Een droge set kleding
 Indien het een avondprogramma betreft: een warme trui of fleece

Let op!
Het nuttigen van alcohol en of het bezit daarvan is in het recreatiegebied is op basis van een
plaatselijke politie verordening niet toegestaan.
Vanuit Arnhem (A50) – Amersfoort (A1)
Bij knooppunt beekbergen, neemt u de A1 richting
Deventer/Hengelo. Neem afrit 21 richting Voorst/Zutphen.
Aan het einde van de afrit rechtsaf richting Voorst/Zutphen.
Na ± 4,5 kilometer neemt u op de eerste rotonde die u tegen
komt de derde afslag en slaat u direct rechtsaf
(Bloemenksweg). ). Na ± 1 kilometer vindt u aan uw linker
hand ingang 6. Zie verder ingang 6 de Kuyter.
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Vanuit Nunspeet – Zwolle (A 50) U rijdt richting Apeldoorn
en neemt afrit 24 richting Apeldoorn/Teuge/Zutphen. Aan
het einde van de afrit linksaf richting Zutphen. Na ± 7
kilometer neemt u op de eerste rotonde die u tegen komt de
derde afslag en slaat u direct rechtsaf (Bloemenksweg). Na ±
1 kilometer vindt u aan uw linker hand ingang 6. Zie verder
ingang 6 de Kuyter.
Vanuit Zutphen – Voorst (N345)
Na Voorst neemt u bij de eerste rotonde de tweede afslag
(linksaf). Neem bij de tweede rotonde de tweede afslag. Bij
de derde rotonde neemt u de eerste afslag en slaat u direct
rechtsaf (Bloemenksweg). ). Na ± 1 kilometer vindt u aan uw
linker hand ingang 6. Zie verder ingang 6 de Kuter. Zie verder ingang 6 de Kuter.

Ingang 6 de Kuyter

Parkeerplaats

Ingang 6 De Kuyter
Zodra u het recreatiegebied op bent gereden bij Ingang 6 de Kuteter, dan parkeert u uw auto
zo dicht mogelijk bij de slagbomen. Na het parkeren loopt u terug richting de slagbomen,
waarna u linksaf het fietspad op loopt. Na ± 200 meter buigt het fietspad naar rechtsaf en kunt u
rechtdoor het bos in lopen (dit is een autobreed modderpad). Na ongeveer 50 meter ziet u aan uw
linkerhand in het bos onze landrover en medewerkers staan.

Het deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten is op basis van eigen risico.
Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor meer informatie.
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