
 

 

Vanaf station Borne (±10 min. lopen, 750 m) 

 Verlaat het station en ga rechtsaf op de Parallelweg en loop richting de 

rotonde. 

 Ga linksaf op de rotonde en vervolg de route op de Stationsstraat. 

 Aan het eind van de Stationsstraat linksaf (na de kerk) de Nieuwe 

Kerkstraat in. 

 Ga de eerste straat rechtsaf, de Grotestraat in. 

 Na 150 meter bevindt het examencentrum zich aan uw linkerhand, boven 

de vestiging van de Rabobank. 

 De ingang bevindt zich aan de rechterkant van het pand van de 

Rabobank. 

Met de auto – vanaf Almelo/Zenderen (N743):  

Navigatieadres: Bekenhorst 5, Borne 

 Neem op de rotonde de eerste afslag en rijd Borne in via de Prins 

Bernhardlaan. 

 Ga op de rotonde aan het einde van de Prins Bernhardlaan rechtdoor (3e 

afslag) en rijd de Grotestraat in. 

 Neem de eerste afslag linksaf en vervolg uw route op de Von 

Bönninghausenstraat. 

 Sla aan het einde van de Von Bönninghausenstraat rechtsaf en vervolg uw 

route op de Von Bönninghausenstraat. 

 Na 350 meter bevindt het examencentrum zich aan uw rechterhand, 

boven de vestiging van de Rabobank. 

 De ingang bevindt zich aan de rechterkant van het pand van de 

Rabobank. 

Met de auto – vanaf A1: 

Navigatieadres: Bekenhorst 5, Borne 

 Neem afrit 30 vanaf de A1 en rijd richting Borne. 

 Ga na het plaatsnaambord Borne linksaf bij de stoplichten de Grotestraat 

in. 

 Sla na het tankstation rechtsaf en vervolg uw route op de Grotestraat. 

 Na 1 kilometer bevindt het examencentrum zich aan uw linkerhand, boven 

de vestiging van de Rabobank. 

 De ingang bevindt zich aan de rechterkant van het pand van de 

Rabobank. 

  



 

 

Parkeren 

In Borne kan overal gratis geparkeerd worden. Wel kent Borne in het 

centrum een blauwe zone en vergunninghouders. Bezoekers van Borne 

mogen gedurende de aangegeven dagen en tijden niet parkeren op de 

vergunde parkeerplaatsen. Dit staat duidelijk aangegeven. Ook de blauwe 

parkeerzone staat duidelijk met strepen en borden aangegeven. Binnen 

deze parkeerzone geldt een maximale parkeerduur van twee uur.  

Parkeren kan ook gratis in de nabijgelegen parkeergarage onder Kulturhus 

De Bijenkorf. De ingang van de garage is aan de Bekenhorst (P1 op 

afbeelding). Tevens bevindt zich recht voor het Kulturhus "De Haven" (P2 

op afbeelding), een parkeerterrein waar u uw auto kunt neerzetten. Voor 

het parkeerterrein moet u in het bezit zijn van een parkeerschijf die u 

duidelijk zichtbaar achter de ruit neerlegt. 
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