Routebeschrijving ELANN (DamsterDomus)
(Eerste Lijns Advies Noord-Nederland)
Damsterdiep 191-e, 9713 EC, Groningen, 050-3666444
Via de A7 vanuit Drachten, Leek
- Volg de A7
- Op het Julianaplein (bij de stoplichten) gaat u rechtdoor richting Hoogezand/Delfzijl (de Weg der
Verenigde Naties/ring)
- Na 1700 m neemt u de afslag UMCG/Euroborg, houdt links aan op de afslag
- Na 200 m (bij de stoplichten) slaat u linksaf de Europaweg in, richting Centrum/IKEA/UMCG
- Bij de stoplichten gaat u rechtdoor (2x), de Oosterhavenbrug over
- Op de brug houdt u rechts aan en u slaat direct rechtsaf (bij de stoplichten) richting Delfzijl
- U rijdt nu op het Damsterdiep
- Direct aan de rechterhand (eerste afslag rechts) is de DamsterDomus/ELANN/Certe
- U kunt uw auto aan de straat parkeren. Betaald parkeren tot 18.00 uur (do. 21.00 uur), max 2 uur!
Parkeeralternatieven staan onderaan deze pagina
- U komt binnen via de hoofdingang van Certe
- Na de receptie linksaf de trap op (of via lift). ELANN bevindt zich op de tweede etage. De
vergaderzalen bevinden zich op de vierde etage
Via de A7 vanuit Winschoten
- Volg de A7
- Neem afslag Westerbroek/UMCG/Centrum/Euroborg
- Houdt op de twee rotondes aan het eind van deze afslag Euroborg/UMCG/Centrum aan
- Volg deze weg, bij de stoplichten gaat u rechtdoor (4x), de Oosterhavenbrug over
- Op de brug houdt u rechts aan en u slaat direct rechtsaf (bij de stoplichten) richting Delfzijl
- U rijdt nu op het Damsterdiep
- Direct aan de rechterhand (eerste afslag rechts) is de DamsterDomus/ELANN/Certe
- U kunt uw auto aan de straat parkeren. Betaald parkeren tot 18.00 uur (do. 21.00 uur), max 2 uur!
Parkeeralternatieven staan onderaan deze pagina
- U komt binnen via de hoofdingang van Certe
- Na de receptie linksaf de trap op (of via lift). ELANN bevindt zich op de tweede etage. De
vergaderzalen bevinden zich op de vierde etage.
Via de A28 vanuit Assen
- Volg de A28
- Op het Julianaplein (bij de stoplichten) gaat u rechtsaf richting Hoogezand/Delfzijl (de Weg der
Verenigde Naties/ring)
- Na 1700 m neemt u de afslag UMCG/Euroborg, houdt links aan op de afslag
- Na 200 m (bij de stoplichten) slaat u linksaf de Europaweg in, richting Centrum/IKEA/UMCG
- Bij de stoplichten gaat u rechtdoor (2x), de Oosterhavenbrug over
- Op de brug houdt u rechts aan en u slaat direct rechtsaf (bij de stoplichten) richting Delfzijl
- U rijdt nu op het Damsterdiep
- Direct aan de rechterhand (eerste afslag rechts) is de DamsterDomus/ELANN/Certe.
- U kunt uw auto aan de straat parkeren. Betaald parkeren tot 18.00 uur (do. 21.00 uur), max 2 uur!
Parkeeralternatieven staan onderaan deze pagina
- U komt binnen via de hoofdingang van Certe
- Na de receptie linksaf de trap op (of via lift). ELANN bevindt zich op de tweede etage. De
vergaderzalen bevinden zich op de vierde etage.
Parkeeralternatieven
- Parkeerterrein Ikea (Sontweg 9, gratis, ± 10 min. lopen, geopend tot 21.00 uur)
- Parkeergarage Damsterdiep (Damsterplein 5, betaald parkeren: € 1,- per 24 min.)

