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Air Center Teuge is gevestigd op vliegveld Teuge. Het vliegveld is gelegen vlakbij de pro-
vinciale weg N344, tussen Apeldoorn en Deventer. De N344 is eenvoudig via de autosnel-
wegen A1 en A50 te bereiken. 

Via autosnelweg A1 

Rijdend op de A1 houdt u Apeldoorn aan. Ter hoogte van knooppunt Beekbergen verlaat u de 
A1 en voegt u in op de A50, richting Zwolle. Wanneer u bent ingevoegd op de A50, voegt u di-
rect weer uit. U bevindt zich dan ter hoogte van afslag 24, voor de richting Apeldoorn en Teuge. 
Na de afslag te hebben verlaten, komt u bovenaan bij een viaduct, alwaar u rechts de provincia-
le weg N345 op draait, in de richting van Apeldoorn en Teuge. Even verderop rijdt u de bebouw-
de kom van Apeldoorn binnen. U volgt de twee rotondes rechtdoor en gaat bij de eerstvolgende 
verkeerslichten rechtsaf. U bevindt zich dan nog steeds op de N345. Nadat u rechtsaf bent ge-
gaan, kruist u een spoorwegovergang en komt u een derde rotonde tegen. Ook deze rotonde 
verlaat u in rechtdoor gaande richting. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf. U verlaat daarmee 
de N345 en komt op de N344. Het vliegveld is vanaf hier aangegeven. Na circa vijf kilometer 
komt u aan in de bebouwde kom van Teuge. U gaat vervolgens bij het bord wat verwijst naar 
het vliegveld, linksaf de straat De Zanden in. Circa tweehonderd meter verderop buigt deze weg 
naar rechts. U rijdt hier echter rechtdoor, waarbij u een verkeersdrempel passeert. Even verder-
op treft u ons kantoorpand aan uw rechter hand. 

Via autosnelweg A50 

Rijdend op de A50 houdt u Apeldoorn aan. Bij afslag 24 verlaat u de A50. Na deze afslag te 
hebben verlaten, komt u bovenaan bij een viaduct, alwaar u de provinciale weg N345 op draait, 
richting Apeldoorn en Teuge. Even verderop rijdt u de bebouwde kom van Apeldoorn binnen. U 
volgt de twee rotondes rechtdoor en gaat bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf. U be-
vindt zich dan nog steeds op de N345.Nadat u rechtsaf bent gegaan, kruist u een spoorweg-
overgang en komt u een derde rotonde tegen. Ook deze rotonde verlaat u in rechtdoor gaande 
richting. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf. U verlaat daarmee de N345 en komt op de 
N344. Het vliegveld is vanaf hier aangegeven. Na circa vijf kilometer komt u aan in de bebouw-
de kom van Teuge. U gaat vervolgens bij het bord wat verwijst naar het vliegveld, linksaf de 
straat De Zanden in. Circa tweehonderd meter verderop buigt deze weg naar rechts. U rijdt hier 
echter rechtdoor, waarbij u een verkeersdrempel passeert. Even verderop treft u ons kantoor-
pand aan uw rechter hand. 

Routebeschrijving 
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Routekaart 

De rood gekleurde lijn geeft de route naar Air Center Teuge weer, met als basis afrit 24 van au-
tosnelweg A50: 

Routebeschrijving 
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Routekaart met route naar ons bedrijf... 
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