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� Hoe kom ik er per trein?  

    Verlaat asfalt en stadse drukte voor een (p)opmerkelijke attractie. Geniet van kunst  
en gekkigheid, weidse uitzichten, grutto’s, gras en grazende koeien. Het Gelderse bui-
tenverblijf van de familie Klaassen en verwanten is een bijzondere bezienswaardigheid. 
Het Poppenspe(e)lmuseum is goed per trein te bereiken. Vervolg uw reis te voet of met  
de fiets naar de veerpont over de IJssel en daarna langs uiterwaarden over de dijk naar  
het museum. Wij geven wij u de snelste treinverbindingen naar ‘Jans dependance’ en 

wensen u veel reis-, wandel- of fietsplezier. Geniet tijdens uw verblijf  
in het museum van een Appelflapje van Arlecchino en Koffie Katrijn. 
Reis-, vertrek- en aankomsttijden bij benadering! 
 

Via Zwolle en Arnhem 

   Per trein via NS-station Zwolle, uitstappen te Wijhe (situatie 2010): 
- Trein Zwolle-Roosendaal (vertrek: 12 min. voor elk heel uur of 18 min. 
na elk heel uur). Trein vertrekt van spoor 5a (aan de overzijde van het 
perron waar doorgaans de trein uit Amersfoort aankomt). Aankomst 
Wijhe: één minuut voor elk heel uur. 
   Per trein via NS-station Arnhem/Deventer, uitstappen te Wijhe: 
- Trein Arnhem-Zwolle (vertrek: 10 of 40 min. over elk heel uur uit 
Arnhem). 

 

� Via Amersfoort 
    Per trein via NS-station Utrecht/Amersfoort, uitstappen te Zwolle (situatie 2010): 
 - Trein Amsterdam-Groningen/Leeuwarden (vertrek: 27 min. na of 3 min. voor elk heel 
 uur). 
 - Trein Utrecht-Amersfoort-Zwolle (vertrek: ong. 10 min. voor elk heel of elk half uur 
 uit Utrecht en ong. 8 min. over elk half uur en ong. 17 min. voor elk heel uur uit A’foort). 
  

 � Te voet of per fiets van station Wijhe 

    Looptijd van NS-station Wijhe naar het Poppenspe(e)lmuseum is ongeveer een halfuur. 
 - Verlaat – richting bebouwing Wijhe – het station. 
 - Ga vervolgens direct linksaf het fietspad op (woonhuizen rechts). 
 - Na ongeveer 20 meter gaat het fietspad over in een rijweg (Prins Hendrikstraat). 
 - Neem de eerste weg rechts (Emmalaan). 
   - Ga Emmalaan geheel uit en bij de T-splitsing linksaf (Willem de Zwijgerlaan). 
 - Rechtsaf (Julianalaan), weg volgen tot aan Albert Heijn (rechts is Rabobank).  
 - Daarna iets links (Oranjelaan) en direct naar rechts (Nieuwendijk). 
 - Vervolg de iets stijgende Nieuwendijk tot aan de dijk (Dijk) en ga dan linksaf. 
 - Passeer restaurant ‘de Golden Duck’ en ga naar links. Fietsers kunnen de parallel   
    aan de Rijksstraatweg liggende weg vervolgen. Bij de T-splitsing rechtsaf en de  
   rijksweg oversteken. Dan via de veerweg richting het pontveer Wijhe-Heerde.   
 - Steek na ongeveer 50 meter de weg op de dijk over (Rijksstraatweg). 
 - Trapje af richting de IJssel, overtocht met veerpont (tot 21.30 uur, niet bij hoogwater). 
 - Ga tot aan de dijk en dan rechtsaf. Op de dijk – na ongeveer 800 m – passeert u links      
     een boerderij. Kijkend richting Overijssel ziet u in de verte de molen van Marle.  

- Ga de eerste weg links (Kerkweg). Aan uw linkerhand is het Poppenspe(e)lmuseum. 
 

� Bijlage: ‘Van Wijhe naar Vorchten’, routekaartje naar het Poppenspe(e)lmuseum. Openingstijden museum: 
 woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Reserveren wordt zeer aanbevolen. 

 
 

 


