
Met de Auto
Vanuit richting Groningen / Leeuwarden (A28)
Vanaf de A28 neemt u afslag Zwolle Zuid (afrit 18). Neem 
op het verkeersplein de derde afslag, richting Hattem/
Ring Zuid. U slaat na het verkeersplein bij de eerste 
mogelijkheid linksaf, richting Centrum/ Station. U rijdt 
nu op de Willemsvaart. Na 100 meter ziet u Dinoland 
aan uw rechterhand. Bij de eerst volgende stoplichten 
slaat u rechtsaf.
 
Vanuit richting Utrecht / Amersfoort / Amsterdam (A28)
Volg de borden A28 richting Zwolle.Wanneer u Zwolle 
nadert, neemt u afslagZwolle Zuid (afrit 18). Onder aan 
de afrit,op het verkeersplein slaat u direct rechtsaf, 
richting Hattem/Ring Zuid. U slaat bij de eerste 
mogelijkheid linksaf, richting Centrum/Station. U rijdt nu 
op de Willemsvaart. Na 100 meter ziet u Dinoland aan 
uw rechterhand. Bij de eerst volgende stoplichten slaat 
u rechtsaf.
 
Vanuit Arnhem en Apeldoorn (A50)
U volgt de A50 richting Zwolle tot het knooppunt 
Hattemerbroek. Volg nu de borden A28 richting Zwolle. 
Vervolgens neemt u afslag Zwolle Zuid (afrit 18). 
Onder aan de afrit, op het verkeersplein slaat u direct 
rechtsaf, richting Hattem/Ring Zuid. U slaat bij de eerste 
mogelijkheid linksaf, richting Centrum/Station. U rijdt nu 
op de Willemsvaart. Na 100 meter ziet u Dinoland aan 
uw rechterhand. Bij de eerst volgende stoplichten slaat 
u rechtsaf.
 
Vanuit richting Enschede en Almelo (A35 / N35)
Vanuit Enschede (A35) richting Hengelo/Almelo/
Amsterdam vervolgt u de weg op de N35. Wanneer u 
Zwolle nadert, slaat u bij de eerste stoplichten in Zwolle 
linksaf naar de Oldeneelallee. U blijft de Oldeneelallee 
volgen en gaat na het spoorviaduct rechtsaf de 
IJsselallee (N337) op. Deze weg volgt u ongeveer 5 
kilometer. Sla rechtsaf wanneer u de brug over het 
spoort bent gepasseerd. U rijdt nu op de Willemsvaart. 
Na 100 meter ziet u Dinoland aan uw rechterhand. Bij de 
eerst volgende stoplichten slaat u rechtsaf.

Parkeren
Parkeren kunt u op de parkeerplaats bij Dinoland. 

Met het openbaar vervoer
Dinoland ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf station Zwolle. 
Verlaat het station aan de zuidkant en loop naar rechts. Ga aan 
het einde van de weg met de bocht mee naar links en ga daarna 
aan het einde van de weg weer naar rechts. U loopt nu op de 
Koggelaan. Volg deze weg. U gaat op een gegeven moment 
onder een tunneltje door. Sla na de tunnel linksaf. Dinoland ligt 
dan voor u.

U kunt ook met de bus gaan. Op minder dan 5 minuten lopen 
van de ingang ligt de bushalte ‘Oranje Nassaulaan’. Vanaf het 
station kunt u het beste bus 203 (richting Heerde Transferium / 
Apeldoorn) of bus 100 (richting Nunspeet) nemen. Deze bus stopt 
direct voor het park.
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