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Per openbaar vervoer

Vanaf NS-Centraal station Groningen
• Buslijn 8.
• Uitstappen bij halte Euroborg.
Vanaf NS-station Euroborg
• loopt u in een paar minuten naar ons kantoor.

Per fiets

Vanuit centrum Groningen
• Komend vanuit centrum Groningen door
de Trompsingel langs het cultuurcentrum
Oosterpoort fietsen. Op de Veemarktstraat,
eerste weg rechts de Meeuwerderweg inrijden.
Einde weg linksaf, de Meeuwerderbaan in.
Over de brug, onder het viaduct door het
Essent terrein opfietsen en de Menzis borden
volgen.

Per auto

Vanuit centrum Groningen
• Komend vanuit centrum Groningen langs
Cultuurcentrum Oosterpoort (Trompsingel)
Via Veemarktstraat, weg buigt naar links,
naar Griffeweg rijden.
• Bij de verkeerslichten rechtsaf richting
A7 Hoogezand.
• Na het Europaplein bij de volgende
verkeerslichten rechtsaf (Europapark).
• Direct daarna bij de verkeerslichten
rechtsaf, de weg volgen.
• Daarna rechtsaf. U rijdt dan voor ons
kantoor langs.
• Daarna rechtsaf naar de parkeerplaats.
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•

Vanuit Drachten (A7)
Kruispunt Julianaplein rechtdoor – richting Hoogezand/Delfzijl.
Tweede afslag nemen (afslag 37a), richting Oosterpoort.
Aan einde, Winschoterdiep OZ, rechts gaan.
U rijdt dan langs Essent-gebouwen. Weg buigt naar rechts.
U komt dan bij de zijkant van ons gebouw

Vanuit Hoogezand (A7)
• Afslag 39 nemen en de borden richting Euroborg volgen (1e rotonde 3/4 en
2e rotonde rechtdoor, bij de verkeerslichten rechtdoor).
• Bij de volgende verkeerslichten linksaf richting Europapark.
• Direct daarna bij de verkeerslichten rechtsaf en de weg volgen.
• Daarna rechtsaf. U rijdt dan voor ons kantoor langs.
• Daarna rechtsaf naar de parkeerplaats.
Vanuit Assen (A28)
• Kruispunt Julianaplein rechtsaf – richting Hoogezand/Delfzijl.
• Zie verder bij ‘Vanuit Drachten (A7)’.
Vanuit Delfzijl via de Ringweg
• Na de brug afslag Hoogezand (A7) nemen, beneden linksaf en bij 		
verkeerslichten onder het viaduct rechtdoor.
• Bij de volgende verkeerslichten rechtsaf (Europapark) . Direct daarna bij de
verkeerslichten rechtsaf en de weg volgen.
• Daarna rechtsaf. U rijdt dan voor ons kantoor langs.
• Daarna rechtsaf naar de parkeerplaats.
Parkeren
• Bij de ingang kunt u uw fiets stallen. Voor het parkeren van uw auto kunt
u gratis gebruik maken van het parkeerterrein tegenover de ingang van
ons gebouw. De ingang van het parkeerterrein is links van het terrein.
Bij de slagbomen kunt u zich via een intercom melden.

