ROUTEBESCHRIJVING MOVUM

VANUIT RICHTING HEERENVEEN / DRACHTEN (A 7)
- Julianaplein rechtdoor, richting Hoogezand/Delfzijl.
- Ca. 150 meter na de stoplichten van het Julianaplein afslag 37: Helpman/Centrum.
- Einde afslag bij de stoplichten linksaf, Hereweg volgen richting Centrum.
- Na het viaduct over de spoorweg bij de stoplichten rechtdoor over de Herebrug.
- Volg de rotonde driekwart, u rijdt nu op de Ubbo Emmiussingel.
- U vindt ons kantoor direct aan de rechterhand, na de eerste zijstraat (Phebensstraat)
VANUIT RICHTING ASSEN (A 28)
- Julianaplein rechtsaf, richting Hoogezand/Delfzijl.
- Ca. 150 meter na de stoplichten van het Julianaplein afslag 37: Helpman/Centrum.
- Zie verder bij “vanuit richting Heerenveen”.
VANUIT RICHTING HOOGEZAND (A 7)
- Op de ringweg richting Drachten/Assen.
- Afslag 37: Helpman.
- Einde afslag bij de stoplichten rechtsaf, richting Centrum. Hereweg volgen.
- Zie verder bij “vanuit Heerenveen”
PARKEREN
- Voor en naast het pand zijn voldoende parkeerhavens. Dit is betaald parkeren (€ 2, 50 per
uur, maximaal 1 uur). Er wordt streng en regelmatig gecontroleerd.
- Er zijn diverse Parkeergarages in de nabijheid van ons kantoor. Om de parkeergarages achter
ons pand te kunnen bereiken aan de Herepoortenmolendrift, dient u de volgende route te
rijden:
Vanuit Assen: Julianaplein richting Centrum. Bij stoplichten rechtdoor over de Emmabrug.
Rotonde half oversteken, rechtdoor (Stationsstraat). Op de kruising rechtsaf naar het
Zuiderdiep. Volg de P-route.
Vanuit Heerenveen en Hoogezand: volg de routebeschrijving zoals aangegeven naar ons
kantoorpand. Ga voor de Herebrug linksaf langs het NS Hoofdstation. Bij de tweede
stoplichten rechts de Emmabrug over. Verder als “vanuit Assen”.
OPENBAAR VERVOER
U stapt uit bij het NS Hoofdstation in Groningen. U steekt de Stationsweg over en neemt de
Museumbrug (Groninger Museum). Onderaan de brug gaat u direct rechtsaf de Ubbo
Emmiussingel op. Aan de noordkant van deze singel, op de hoek met de Phebensstraat vindt u
ons kantoor.
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ALTERNATIEVEN
- Het is mogelijk om via een P+R met de Citybus naar ons kantoor te komen. Op diverse
locaties in Groningen zijn Transferia (Haren, Hoogkerk, Euroborg, Kardinge en Zernike)
waar u uw auto kunt parkeren. Stap uit bij het NS Hoofdstation. Zie verder bij Openbaar
Vervoer.
- U kunt uw auto ook gratis bij Ikea parkeren en daar vandaan naar ons kantoor lopen. Dit is
een wandeling van circa 20 minuten. U volgt vanuit Ikea de weg richting De Oosterpoort en
vervolgt deze weg tot u bij het kruispunt Hereweg aankomt. Sla hier rechtsaf over de
Herebrug en ga de eerste weg links de Ubbo Emmiussingel in. Aan de overkant van de singel
ziet u ons kantoor.
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