
 

Openbaar vervoer 
Per trein of bus (uitstappen bij station Hengelo) zijn 
Expertis en DCT prima bereikbaar. Wij zijn gesitueerd 
naast het busstation bij het NS-station en taxistand-
plaats. Vanuit de stationshal rechts aanhouden, langs 
het busstation. Ons kantoor is in het tweede gebouw 
aan de rechterkant. Op de bijgevoegde plattegrond is 
dit de rode pijl. 

Komend vanaf de A1 
Houd rechts aan bij het knooppunt Knooppunt Azelo en 
volg de borden E30/A35/A1 richting Enschede/
Hengelo/Osnabrück. Ga verder op de A1/E30 
Neem na 6,5 km de afslag richting Bornsestraat 
Houd na 500 m. rechts aan bij de splitsing, volg de bor-
den voor Hengelo/U41 en voeg in op Bornsestraat. 
Ga rechtdoor over één rotonde. Houd na 1,7 km. links 
aan in de richting van Oldenzaalsestraat. 
Sla na 900 m. linksaf naar de Oldenzaalsestraat. Sla na 
600 m. rechtsaf naar de Oude Molenweg. Deze weg 
vervolgen naar de Wolter ten Catestraat. Sla rechtsaf 
na 400 m. naar het Prins Bernhardplantsoen. 
Na ongeveer 100 m. bent u gearriveerd bij ons kantoor. 

Het kantoor is in het middelste gebouw op de tweede 
verdieping. Op de bijgevoegde plattegrond is dit de  
rode pijl. 

 
Parkeren   
Er is vlakbij een mogelijkheid voor gratis  
parkeren aan de Brouwerij. Rij hiervoor via de 

Wolter ten Catestraat onder de spoorbrug door en sla 
direct 2 maal links af naar de Brouwerij. Op de  
bijgevoegde plattegrond is dit de rode cirkel. 
Alle overige parkeerplaatsen in de omgeving zijn  
betaald parkeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkeergarages in Hengelo  
De dichtstbijzijnde parkeergarage is P1 Hengelo Centre 
aan de B.P. Hofstedestraat. P1 Hengelo Centre is 7  
dagen per week 24 uur per dag open. Tarief: € 1,50 per 
53 minuten of een gedeelte hiervan.  
Max. dagtarief: € 14,00. 
Iets verder weg is Q-Park aan de Brink 118. Q-Park is  
7 dagen per week 24 uur per dag open.  
Tarief: € 0,50 per 14 minuten of een gedeelte hiervan. 
Max. dagtarief: € 12,00. 

Route naar Expert is Onderwijsadviseurs en DCTwente  
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