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Openbaar vervoer
Trein en bus
> De meeste bussen gaan via Hoofdstation Groningen. Vanaf daar is het ongeveer vijf
minuten lopen naar de Remonstrantse kerk.
> Loop langs het Groninger Museum over de Museumbrug.
> Blijf rechtdoor lopen, steek de Ubbo Emmiussingel over en ga de Ubbo Emmiusstraat in.
> Dan de eerste straat rechts (Coehoornsingel).
> De Remonstrantse kerk ligt ongeveer 100 meter verderop aan de rechterkant.

Met de auto
Vanuit Drachten
> Vanaf de A7 vanuit Drachten de ringweg van Groningen nemen.
> Na het Julianaplein de eerste afrit rechts (Helpman).
> Onderaan de afrit linksaf, onder het viaduct door, de Hereweg op.
> De weg blijven volgen, circa 750 meter vlak na het Hereviaduct bij de verkeerslichten
links de Stationsweg op.
> Bij de tweede verkeerslichten naar rechts over de brug. Direct na de brug rechtsaf
de rotonde op.
> De rotonde voor de helft nemen (dus rechtdoor) en dan de tweede straat rechts
(Zuiderdiep).
> Direct na bioscoop Pathé naar rechts.
> Meteen rechts bevindt zich de ingang van de kleine Parkeergarage Bios, 20 meter
verder links is Parkeergarage Museum (deze parkeergarage is ruimer opgezet).
> De Remonstrantse kerk is te vinden aan de Coehoornsingel 14, de straat loopt
parallel aan het Zuiderdiep, tussen beide parkeergarages in.
Vanuit Assen
> Vanaf de A28 vanuit Assen de ringweg van Groningen nemen.
> Sla rechtsaf bij Groningen-Centrum
> Houdt links aan, richting Emmaviaduct centrum (let op: dat is onder de weg door en
weer naar boven)
> Over het Emmaviaduct, bij de verkeerslichten rechtdoor, de brug over. Direct na de
brug rechtsaf de rotonde op.
> De rotonde voor de helft nemen (dus rechtdoor) en dan tweede rechts (Zuiderdiep).
> Direct na bioscoop Pathé naar rechts.
> Meteen rechts bevindt zich de ingang van de kleine Parkeergarage Bios, 20 meter
verder links Parkeergarage Museum (deze parkeergarage is ruimer opgezet).
> De Remonstrantse kerk is te vinden aan de Coehoornsingel 14, de straat loopt
parallel aan het Zuiderdiep, tussen beide parkeergarages in.

ROUTEBESCHRIJVING
REMONSTRANTSE KERK
GRONINGEN
ROUTE
REMONSTRANTSE
KERK
Adres
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
Bijzondere Locaties Groningen
050 318 14 33
info@blgroningen.nl
www.blgroningen.nl

		

pagina 2/3

Vanuit Duitsland/Winschoten
> Vanaf de A7 richting Groningen.
> Bij de verkeerslichten van het Europaplein gaat u linksaf, richting Assen/Drachten
(Weg der Verenigde Naties).
> Bij de volgende verkeerslichten (Julianaplein) rechtsaf, richting centrum, over het
Emmaviaduct.
> Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor.
> De rotonde voor de helft nemen (dus rechtdoor) en dan de tweede straat rechts
(Zuiderdiep).
> Direct na bioscoop Pathé naar rechts.
> Meteen rechts bevindt zich de ingang van de kleine Parkeergarage Bios, 20 meter
verder links is Parkeergarage Museum (deze parkeergarage is ruimer opgezet).
> De Remonstrantse kerk is te vinden aan de Coehoornsingel 14, de straat loopt
parallel aan het Zuiderdiep, tussen beide parkeergarages in.

Andere parkeermogelijkheden
Kijk voor meer informatie over parkeren in Groningen op de site van de gemeente
Groningen: http://gemeente.groningen.nl/parkeren

Uitrijkaarten reserveren
Voor meer informatie over de mogelijkheid van het reserveren van uitrijkaarten voor
Parkeergarage Museum kunt u contact opnemen met Q-park: 0900-4466880 (€0,45 per
gesprek, bereikbaar op werkdagen van 8.00u tot 18.00u). Meer informatie is te vinden
op de website van Q-park.
Voor Parkeergarage Bios kunt u contact opnemen met Interparking : 010-2170970
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Route voor leveranciers
Kijk op de website van de gemeente Groningen om uw parkeervergunning te regelen. Een
parkeervergunning is ook telefonisch aan te vragen bij de afdeling parkeervergunningen
van de gemeente Groningen, telefoon 050-3678910, toets 1 voor parkeren.
Leveranciersroute vanuit Drachten
> Vanaf de A7 vanuit Drachten de ringweg van Groningen nemen.
> Na het Julianaplein de eerste afrit rechts (Helpman).
> Onderaan de afrit linksaf, onder het viaduct door, de Hereweg op.
> De weg blijven volgen, circa 750 meter vlak na het Hereviaduct bij de stoplichten
links de Stationsweg op.
> Bij de tweede verkeerslichten naar rechts over de brug. Direct na de brug rechtsaf
de rotonde op.
> De rotonde voor de helft nemen (dus rechtdoor) en dan de tweede straat rechts
(Zuiderdiep).
> Na de rotonde eerste rechts nemen. Dit is de Coehoornsingel.
> De Remonstrantse kerk ligt 300 meter verderop aan de rechterkant (nummer 14).
Leveranciersroute vanuit Assen
> Vanaf de A28 vanuit Assen de ringweg van Groningen nemen.
> Sla rechtsaf bij Groningen-Centrum
> Houdt links aan, richting Emmaviaduct centrum (let op: dat is onder de weg door
en weer naar boven)
> Over het Emmaviaduct, bij de verkeerslichten rechtdoor, de brug over.
Direct na de brug rechtsaf de rotonde op.
> De rotonde voor de helft nemen (dus rechtdoor).
> Na de rotonde eerste rechts nemen. Dit is de Coehoornsingel.
> De Remonstrantse kerk ligt 300 meter verderop aan de rechterkant (nummer 14).
Leveranciersroute vanuit Duitsland/Winschoten
> Vanaf de A7 richting Groningen.
> Bij de verkeerslichten van het Europaplein gaat u linksaf, richting Assen/Drachten
(Weg der Verenigde Naties).
> Bij de volgende verkeerslichten (Julianaplein) rechtsaf, richting centrum, over
het Emmaviaduct.
> Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor.
> De rotonde voor de helft nemen (dus rechtdoor) en dan de tweede straat rechts
(Zuiderdiep).
> Na de rotonde eerste rechts nemen. Dit is de Coehoornsingel.
> De Remonstrantse kerk ligt 300 meter verderop aan de rechterkant (nummer 14).

