Routebeschrijving
UWV
Stationsweg 10
9726 AC Groningen
U komt met de auto
Vanuit Assen en Emmen (A28)

Nog voor het Julianaplein neemt u de rechterrijbaan richting Groningen Centrum. U gaat onder het
viaduct door en rijdt rechtdoor (linkerbaan) richting Centrum. Rijd over het spoorwegviaduct en ga bij
de verkeerslichten rechtsaf. Rij voor het station langs en ga bij de verkeerslichten (Herebrug) rechtsaf.
Neem direct daarna de eerste weg (Oude Stationsweg) aan de rechterkant. U bent aangekomen bij de
parkeerplaats van UWV.

Vanuit Delfzijl en Winsum (N360/ N46)

Via de N360 (deze gaat over in de N46) naar Groningen.U neemt de oostelijke ringweg (Weg der Verenigde
Naties) tot aan het Julianaplein. Sla rechtsaf richting Centrum. Rijd over het spoorwegviaduct en ga bij
de verkeerslichten rechtsaf.. Rijd voor het station langs en ga bij de verkeerslichten (Herebrug) rechtsaf.
Neem direct daarna de eerste weg (Oude Stationsweg) aan de rechterkant. U bent aangekomen op bij de
parkeerplaats van UWV.

Vanuit Winschoten en Hoogezand (A7)

U gaat via de A7 naar Groningen. Bij het naderen van de stad Groningen neemt u de afslag N7 (E22)
Assen, Drachten, Amsterdam. Doorrijden tot afslag ‘Euroborg, Centrum, Oosterpoort, H UMCG’ en daar
rechts uitvoegen. Aan het einde van de afrit gaat 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. Rij door tot slagboom parkeerplaats UWV.

Vanuit Drachten (A7)

Via de A7 naar Groningen.U neemt de afslag Ring Groningen West (richting Martiniplaza). Neem bij de
rotonde de derde afslag (3 kwart rond). U gaat bij de verkeerslichten rechtsaf (Leonard Springerlaan).
Bij de volgende verkeerslichten slaat u linksaf (Paterswoldseweg). Vervolgens slaat u bij de derde verkeers
lichten rechtsaf (Eeldersingel). Rijd bij de verkeerslichten (Emmaplein) rechtdoor. Rijd voor het station
langs en ga bij de verkeerslichten (Herebrug) rechtsaf. Neem direct daarna de eerste weg (Oude
Stationsweg) aan de rechterkant. U bent aangekomen op bij de parkeerplaats van UWV.

Vanuit Zuidhorn (via de A7)

Via de A7 naar Groningen. Rijd over de westelijke ringweg richting Groningen/Drachten (richting
Martiniplaza). U gaat bij de verkeerslichten linksaf (Leonard Springerlaan). Bij de volgende verkeerslichten
slaat u linksaf (Paterswoldseweg). Vervolgens slaat u bij de derde verkeerslichten rechtsaf (Eeldersingel).
Rijd bij de verkeerslichten rechtdoor. Rijd voor het station langs en ga bij de verkeerslichten (Herebrug)
rechtsaf. Neem direct daarna de eerste weg (Oude Stationsweg) aan de rechterkant. U bent
aangekomen op bij de parkeerplaats van UWV.

Parkeren

Op de parkeerplaats loopt u naar het voetgangerspad (gemarkeerd door drie houten paaltjes) gelegen
naast de busrangeerplaats. U steekt het fietspad over en vervolgt uw weg over het voetgangerspad
dat naast het fietspad gelegen is tot aan de weg. Vervolgens gaat u linksaf (het trapje af) en loopt voor
het gebouw langs. U steekt het zebrapad over en loopt parallel aan het gebouw naar de hoofdingang.
De hoofdingang is gemarkeerd door een metaalkleurige boog boven de ingang waarop in rode letters
Hunzehuys geschreven staat. De receptie van UWV bevindt zich op de eerste etage. U bereikt deze
door de lift te nemen rechts achterin de hoek van de hal.
De invalideparkeerplaatsen bevinden zich direct vóór de hoofdingang van het UWV-gebouw. U rijdt voor
het station langs en slaat direct na de laatste bushalte rechtsaf. Deze weg is officieel alleen voor bussen
maar om de invalideparkeerplaatsen te bereiken is inrijden echter wel toegestaan.

U komt met het openbaar vervoer
Met de trein

FI230 00896 09-11

Het UWV gebouw grenst aan het Centraal Station van Groningen 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 Centraal Station. De hoofdingang van het gebouw bevindt zich tegenover de opstaphalte W van
het busstation. De hoofdingang is gemarkeerd door een metaalkleurige boog boven de ingang waarop
in rode letters Hunzehuys geschreven staat. De receptie van UWV bevindt zich op de eerste etage.
U bereikt deze door de lift te nemen rechts achterin de hoek van de hal.
• Voor de meest actuele informatie, kijk op www.ov9292.nl

Routebeschrijving
UWV
Stationsweg 10
9726 AC Groningen

Hereplein

rk

asin

P

P

Hoofdstation

⁄ ⁄

⁄ ⁄
⁄ ⁄

g

ewe

Her

⁄ Drachten

Delfzijl

Julianaplein

⁄

⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

gel

Stationsweg

Zwolle

⁄

FI230 00896 09-11

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

e

id

Zu

Emm

a
rp

⁄

Emmaplein

