Routebeschrijving

Bezoekadres
Stationsweg 1
9726 AC Groningen
T 050 364 86 48

N46

Bedum
Eemshaven

Zuidhorn
N355

Ring
N370

Ring
N28

Ring
N46

Delfzijl
N41

Groningen
Centrum

Centraal
Station

Europaplein
A7
E22

Drachten
Leeuwarden
Afsluitdijk
Amsterdam

Ring
N7
N28
E22

Julianaplein

A7
E22
A28
E232

Airport Groningen
(15 minuten)

Ring
N28

Hoogezand
Nieuweschans
Duitsland

Assen
Emmen
Zwolle

Hereplein

5

Ingang goederen, laden en lossen

2

Ingang bezoekers

3

Route vanuit Zwolle - Assen (A28, E232)

4

Route vanuit Haren, Hereweg

5

Route vanuit Hoogezand - Winschoten (A7, E22)

Stationsweg
3

g
ewe
Her

1

1
2

a
St

de g
Ouwe
ns
tio

4

Routebeschrijving

Bezoekadres
Stationsweg 1
9726 AC Groningen
T 050 364 86 48

Openbaar vervoer
Kies als bestemming het Centraal Station (CS) Groningen. Het kantoor van GasTerra bevindt zich op vijf minuten loopafstand
van het CS en is het best bereikbaar met het openbaar vervoer (trein en bus). Vanaf het treinstation loopt u richting het
busstation aan de voorzijde van het station. Sla vervolgens rechtsaf naar de Stationsweg (zie plattegrond). Op de hoek van de
Stationsweg/Hereweg ziet u het GasTerra-kantoor. De hoofdingang bevindt zich aan de Stationswegzijde. Hier kunt u zich via
de intercom melden bij de receptie.

Fiets / Auto
U kunt gratis gebruik maken van onze parkeergarage. De parkeergarage is te bereiken via de Oude Stationsweg (zie plattegrond) aan de zijkant van ons kantoor. U kunt zich melden bij de intercom. Deze bevindt zich aan de linkerzijde van de weg.
Komt u met de auto? Dan verzoeken wij u om vooraf uw naam en kenteken van de auto door te geven aan uw contact-persoon bij GasTerra. Gezien het beperkte aantal parkeerplaatsen in de garage kunnen wij op die manier een plek in de garage
garanderen.
Toegang kantoor vanuit de parkeergarage
In de parkeergarage bevindt zich halverwege de toegangsdeur tot het gebouw. Hier kunt u zich melden bij de intercom.
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Vanuit Zwolle - Assen (A28, E232)
Nog voor het Julianaplein in Groningen neemt u de rechterrijbaan richting Groningen Centrum. U rijdt onder het viaduct
door. Houd vervolgens de linkerbaan richting het centrum aan. Rijd over het spoorwegviaduct en sla bij de verkeerslichten
rechtsaf. Rijd voor het CS Groningen langs en sla bij de verkeerslichten (Herebrug) rechtsaf naar de Hereweg, daarna direct
weer rechts afslaan naar de Oude Stationsweg. U bent aangekomen bij de parkeergarage van GasTerra.
Vanuit Hoogezand - Winschoten (A7, E22)
U rijdt via de A7 naar Groningen. Bij het naderen van Groningen neemt u de afslag N7 (E22) Assen, Drachten, Amsterdam.
Rijd door tot de afslag ‘Euroborg, Centrum, Oosterpoort, H UMCG’ en daar rechts uitvoegen. Aan het einde van de afrit slaat
u linksaf. Na 50 meter bij de stoplichten gelijk weer rechts. Bij de eerstvolgende verkeerslichten gaat u linksaf de Griffeweg
op. Bij de tweede verkeerslichten gaat u linksaf de Hereweg op. Neem direct daarna de eerste weg (Oude Stationsweg) aan
de rechterkant. U bent aangekomen bij de parkeergarage van GasTerra.
Vanuit Delfzijl en Winsum (N360/ N46)
U rijdt via de N360 (deze gaat over in de N46) naar Groningen. Neem de oostelijke ringweg (Weg der Verenigde Naties) tot
aan het Julianaplein. Sla rechtsaf richting Groningen centrum. Rijd over het spoorwegviaduct en sla bij de verkeerslichten
rechtsaf. Rijd voor het CS Groningen langs en sla bij de verkeerslichten (Herebrug) rechts afslaan naar de Hereweg, daarna
direct weer rechts afslaan naar Oude Stationsweg. U bent aangekomen bij de parkeergarage van GasTerra.
Vanuit Drachten - Heerenveen - Afsluitdijk - Amsterdam (A7, E22)
Rijd via de A7 naar Groningen. Neem vervolgens de afslag Ring Groningen West (richting Martiniplaza). Neem bij de rotonde
de tweede afslag. U slaat vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf (Leonard Springerlaan). Bij de volgende verkeerslichten
slaat u linksaf (Paterswoldseweg). Vervolgens slaat u bij de derde verkeerslichten rechtsaf (Eeldersingel). Rijd bij de verkeerslichten (Emmaplein) rechtdoor. Rijd voor het CS Groningen langs en ga bij de verkeerslichten (Herebrug) rechtsaf. Neem direct
daarna de eerste weg aan de rechterkant (Oude Stationsweg). U bent aangekomen bij de parkeergarage van GasTerra.

Meer informatie
http://www.gasterra.nl/contact/route-2)

