Routebeschrijvingen
Praktijk Groningen
Van Leeuwenhoekstraat 25
9727 JH Groningen
Openbaar vervoer
De Praktijk ligt op de hoek Van Leeuwenhoekstraat met de Snelliusstraat in de schaduw van de
Stadsparkkerk. Deze kerk kijkt uit over de Paterswoldseweg ter hoogte van de Martiniplaza. Diverse
stad- en streekbussen stoppen tegenover deze kerk (halte Martiniplaza). Voor treinreizigers: deze
bussen stoppen voor het Centraal Station. Lopen van het Centraal Station naar de Praktijk kost
ongeveer 15 minuten.
Per auto
De praktijk ligt vlakbij het verkeerspleinen Julianaplein en Vrijheidsplein, onderdelen van de ringweg
van Groningen. Routebeschrijvingen auto:
Vanuit de richtingen Bedum, Zuidhorn:
- Neem de ringweg van Groningen tegen de klok in richting Drachten.
- Neem de afslag links Martiniplaza (Leonard Springerlaan).
- Rij door tot de stoplichten, ga daar rechtsaf (Paterswoldseweg).
- Eerste zijstraat links (Muntinglaan, nog vóór het viaduct).
- Neem de eerste straat links (Snelliusstraat).
- Na de (Stadspark)kerk linksaf, auto parkeren, denk om de parkeermeter.
Vanuit de richting Drachten:
- Neem afslag Bedum/Martiniplaza
- Op het eerste verkeersplein: rechtdoor.
- Op het tweede verkeersplein: rond het verkeersplein voor 3/4 richting Martiniplaza.
- * Neem de afslag rechts Martiniplaza (Leonard Springerlaan).
- Rij door tot de stoplichten, ga daar rechtsaf (Paterswoldseweg).
- Eerste zijstraat links (Muntinglaan, nog vóór het viaduct).
- Neem de eerste straat links (Snelliusstraat).
- Na de (Stadspark)kerk linksaf, auto parkeren, denk om de parkeermeter.
Vanuit de richting Assen:
- Ga bij het Julianaplein (de eerste stoplichten) linksaf richting Drachten, kies de meest rechtse
rijstrook.
- Neem direct de eerste afslag (rechts) richting Bedum.
- Volg * bij routebeschrijving "Vanuit de richting Drachten".
Vanuit de richting Hoogezand, Winschoten:
- Neem de ringweg Groningen met de klok mee richting Assen.
- Ga bij het Julianaplein (stoplichten) rechtdoor richting Drachten, kies de meest rechtse rijstrook.
- Neem direct de eerste afslag (rechts) richting Bedum.
- Volg * bij routebeschrijving "Vanuit de richting Drachten".

