
Bereikbaarheid Mañana Mañana 

Het festivalterrein bevindt zich bij Kasteel Oolde, aan de Ooldselaan 17 in Laren. Lees de informatie 

over de bereikbaarheid van het festivalterrein vooraf goed door. 

Let op: In verband met een omleidingsroute ter hoogte van Harfsen is het voor alle bezoekers, 

komende vanaf de A1, wenselijk om afslag 26 bij Lochem te gebruiken. 

------------------------------ 

Kom je met de auto 

Volg in de nabijheid van het festivalterrein niet je navigatie, maar volg de gele bebording. De route 

naar het festivalterrein is als volgt: 

1. Dagbezoeker  

Vanuit de richting Deventer & Twente 
(voor mensen uit de richting Deventer, neem NIET afslag 24 bij Deventer ivm een omleiding bij Harfsen) 

- Neem op de A1 afslag 26 bij Lochem 

- Volg vanaf hier de gele borden Mañana Mañana 

- Neem aan het einde van afrit 26 de afslag de N332 op richting Laren 
- Rij door tot aan de 1e rotonde, en sla rechtsaf richting Laren 

- Volg vanaf hier de P Dagbezoekers rechtsaf de Holterweg op 

- De gele bebording leidt u uiteindelijk linksaf de Dennenweg op 
- Vervolgens de 1e weg rechts de Sportparkweg 
- Daarna de 1e weg links de Bremweg 
- De Bremweg gaat over in de Broekdijk 
- En op de Broekdijk slaat u rechtsaf de Ooldselaan op 
- Op de Ooldselaan rijdt u, op aanwijzing van de verkeersregelaar, rechtsaf de parkeerplaats 

dagbezoekers op 

Vanuit de richting Zutphen / Lochem / Laren 
(In verband met een omleiding bij Harfsen is het advies om via Lochem aan te rijden) 

- Komende vanuit Lochem neem je de N332 richting Laren 

- Vlak voor Laren volg je de gele bebording P Dagbezoekers  

- De bebording leidt je vlak voor Laren linksaf de Rengersweg (N339) op richting Laren 
- Blijf de N339 volgen en rij Laren uit richting Harfsen/Deventer (N339) 
- Net na Laren sla je rechtsaf de Ooldselaan op 
- Op de Ooldselaan rijdt u, op aanwijzing van de verkeersregelaar, rechtsaf de parkeerplaats 

dagbezoekers op 

 

2. Campingbezoeker 

Vanuit de richting Deventer & Twente 
(voor mensen uit de richting Deventer, neem NIET afslag 24 bij Deventer ivm een omleiding bij Harfsen) 

- Neem op de A1 afslag 26 bij Lochem 

- Volg vanaf hier de gele borden Mañana Mañana 

- Neem aan het einde van afrit 26 de afslag de N332 op richting Laren 
- Rij door tot aan de 1e rotonde, en sla rechtsaf richting Laren 
- Volg vanaf hier de                 rechtsaf de Holterweg op 
- De gele bebording leidt u uiteindelijk linksaf de Dennenweg op 
- Vervolgens de 1e weg rechts de Sportparkweg 
- Daarna de 1e weg links de Bremweg 
- De Bremweg gaat over in de Broekdijk 



- Steek de Ooldselaan over en rij verder over de Stoomdijk 
- Vervolgens 1e weg rechts de Deventerweg (N339) op richting Harfsen/Deventer 

- Bij de borden Mañana Mañana rij je, op aanwijzing van de verkeersregelaars de 

parkeerplaats op. 
- Caravans rijden door naar de Caravansluis (op de 2e parkeerplaats), en auto’s met tenten 

parkeren op de 1e parkeerplaats 

Vanuit de richting Zutphen / Lochem / Laren 
(In verband met een omleiding bij Harfsen is het advies om via Lochem aan te rijden) 

- Komende vanuit Lochem neem je de N332 richting Laren 
- Vlak voor Laren volg je de gele bebording  
- De bebording leidt je vlak voor Laren linksaf de Rengersweg (N339) op richting Laren 
- Blijf de N339 volgen en rij Laren uit richting Harfsen/Deventer (N339) 

- Bij de borden Mañana Mañana rij je, op aanwijzing van de verkeersregelaars de 

parkeerplaats op. 
- Caravans rijden door naar de Caravansluis (op de 2e parkeerplaats), en auto’s met tenten 

parkeren op de 1e parkeerplaats 

 

3. Minder valide bezoeker 

Voor minder valide dagbezoekers geldt dat ze gewoon de gele bebording P Dagbezoekers kunnen 

volgen. Eenmaal aangekomen op de dagbezoekers parkeerplaats geeft u aan bij de 
verkeersregelaar/parkeerploeg dat u gebruik wil maken van een minder valide parkeerplaats. 
Er zijn een aantal minder valide parkeerplaatsen gereserveerd op de dagbezoekers parkeerplaats. 
Vol is vol. De (minder valide) dagbezoekers parkeerplaats bevindt zich op ongeveer 300m lopen 
van de ingang van het festivalterrein. 
 
Voor minder valide campingbezoekers geldt hetzelfde; volg de gele bebording                 richting de 
camping parkeerplaats, en geef bij de verkeersregelaar/parkeerploeg aan dat u een minder valide 
parkeerplaats wenst te gebruiken. 

 

4. Met de motor 

Kom je met de motor, volg dan gewoon de gele bebording P Dagbezoekers. Op de dagbezoekers 

parkeerplaats liggen een aantal rijplaten waarop u uw motor kunt parkeren. Let op: vol is vol.  

 

------------------------------ 

Kom je met de fiets: 

Let op: De Ooldselaan is tussen de Sekmaatsteeg en de Broekdijk afgesloten voor al het verkeer en 

ook voor fietsers.  

Vanuit de richting Deventer/Epse/Harfsen 
- Fiets via de N339 richting Laren 
- Sla linksaf de Stoomdijk op  
- Sla vervolgens linksaf de Ooldselaan op 
- De fietsenstalling bevindt zich aan de rechterkant 

Vanuit de richting Bathmen 
Let op: De Ooldselaan is tussen de Sekmaatsteeg en de Broekdijk afgesloten voor al het verkeer en ook voor fietsers. 

- Volg de Braakmanssteeg, Looweg en vervolgens de Ooldselaan richting Laren 
- Volg vlak voor Kasteel Oolde de fietsomleiding via de Oude Deventerweg 
- Sla rechtsaf de Broekdijk op 



- Sla aan het einde van de broekdijk rechtsaf de Ooldselaan op 
- De fietsenstalling bevindt zich aan de rechterkant 

Vanuit de richting Lochem/Laren 
- Verlaat Laren via de N339 richting Harfsen/Deventer 
- Sla net buiten Laren rechtsaf de Ooldselaan op 
- De fietsenstalling bevindt zich na de Broekdijk aan de rechterkant 

Vanuit de richting Holten 
- Volg de N332 richting Laren 
- Sla op de rotonde rechtsaf richting Laren 
- En meteen weer rechtsaf de Holterweg op 
- Neem de 1e links de Denneweg 
- En vervolgens de 1e rechts de Sportparkweg 
- Vervolgens weer de 1e links de Bremweg (later Broekdijk) 
- Sla op de kruising met de Ooldselaan rechtaf de Ooldselaan op 
- De fietsenstalling bevindt zich aan de rechterhand 

 

------------------------------ 

Brengen en Halen (en taxi): 

De brengen- en halen locatie (incl taxi’s) bevindt zich tegenover de dagbezoekers parkeerplaats aan 

de Ooldselaan. Volg dus de P dagbezoekers, en sla op de Ooldselaan bij brengen & halen linksaf 

richting brengen & halen. 

------------------------------ 

Openbaar vervoer 

Voor de meest actuele reisinformatie m.b.t. openbaar vervoer verwijzen we je naar 9292ov.nl (ook te 
downloaden als app). Er rijden geen pendelbussen naar/vanaf het festivalterrein.  
 
------------------------------ 

Backstage verkeer (Leveranciers, Artiesten en Hulpdiensten) 

Let op: in verband met het tijdelijke 1-richtingsverkeer op de Sekmaatsteeg kunt u de Sekmaatsteeg 

(waar de Backstage locatie zich bevindt) alleen oprijden vanaf de Ooldselaan. Ook is het belangrijk 

om rekening te houden met het feit dat de Ooldselaan tussen Broekdijk en Sekmaatsteeg is 

afgesloten. Het is dus belangrijk om onderstaande routes (en gele bebording) zorgvuldig te volgen en 

NIET op uw eigen navigatie te rijden. 

Route vanaf de A1 (vanuit de richting Deventer & Twente) 
- Neem op de A1 afslag 25 bij Bathmen 
- Neem aan het einde van de afrit de afslag richting Laren 
- U rijdt nu op de Marsdijk, deze gaat over in de Braakmanssteeg, Looweg en uiteindelijk in 

de Ooldselaan. 

- Volg vanaf hier de borden backstage  

- Deze borden leiden je via de Sekmaatsteeg naar de backstage ingang van het festival.  

Route vanuit de richting Zutphen / Lochem / Laren 
- Neem vanuit Laren de Deventerweg (N339) richting Harfsen/Deventer 

- Volg vanaf hier de backstage rechtsaf de Ooldselaan op 

- De bebording leidt u uiteindelijk via de broekdijk, Sportparkweg en Oude Deventerweg 
naar de andere kant van het festivalterrein.  



- Daar rijdt u via de Ooldselaan rechtsaf de Sekmaatsteeg op, waar zich de backstage ingang 
van het festival bevindt. 

 

 


