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Openbaar vervoer
Trein
Vanaf het hoofdstation is het tien minuten lopen naar de Der Aa-kerk.
> Loop langs het Groninger Museum over de brug.
> Blijf rechtdoor lopen, Ubbo Emmiussingel over, Ubbo Emmiusstraat in.
> Steek het Zuiderdiep over, rechtdoor de Folkingestraat in.
> Folkingestraat uitlopen tot de Vismarkt.
> Voor de Albert Heijn (Korenbeurs) linksaf slaan.
> Na 50 meter vindt u de kerk met de gele toren aan uw rechterzijde.
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.
Bus
Bussen 6, 8, 9, 35, 39 en 83 vanaf het hoofdstation.
> Alle lijnen stoppen vlakbij de kerk (halte A-kerkhof).
> Daarna is het tot de kerk nog ongeveer 50 meter lopen.
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.

Met de auto
Vanuit Drachten
> Vanaf de A7 vanuit Drachten de ringweg van Groningen nemen.
> Na het Julianaplein 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 stoplichten naar rechts voor Parkeergarage Centrum
(verder: zie vervolgroute 1),
of rechtdoor voor Parkeergarage Westerhaven
(verder: zie vervolgroute 2).
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 voor Parkeergarage Centrum
(verder: zie vervolgroute 1),
of linksaf voor Parkeergarage Westerhaven
(verder: zie vervolgroute 2).
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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 linksaf voor Parkeergarage Centrum
(verder: zie vervolgroute 1),
of rechtdoor voor Parkeergarage Westerhaven
(verder: zie vervolgroute 2).
Vervolgroute 1 - Parkeergarage Centrum
> De rotonde voor de helft nemen, dus rechtdoor.
> Bij de T-splitsing rechtsaf (let op: niet de busbaan, maar de ventweg).
> Derde straat links, dit is de Haddingestraat.
De parkeergarage bevindt zich aan het einde van de straat.
> Lopend over de Vismarkt naar links bereikt u via de Albert Heijn in de Korenbeurs
de Der Aa-kerk (met de gele toren).
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.
Vervolgroute 2 - Parkeergarage Westerhaven
> Bij de volgende stoplichten rechts.
> Brug over, aan de rechterkant parkeergarage Westerhaven.
> Lopend over de Westerhaven langs de winkels, aan het einde de eerste weg rechts,
de A-straat.
> Over de brug, na ca. 100 m., ziet u rechts de Der Aa-kerk (met de gele toren).
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.

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

Uitrijkaarten reserveren
Als u voor uw activiteit in de Der Aa-kerk grote aantallen bezoekers verwacht, is het
goed te weten dat u parkeergelegenheid kunt reserveren bij parkeergarage Centrum
of Westerhaven.
Parkeergarage Centrum: 010-2170970 (Interparking)
Parkeergarage Westerhaven: 0900-4466880 (Q-Park)
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Route voor leveranciers
Leveranciers hebben voor het parkeren bij de kerk een vergunning nodig.
Voor het laden en lossen na 11.00 u hebt u die parkeervergunning ook nodig.
Voor 11.00 u is laden en lossen zonder vergunning toegestaan.
Kijk op de website van de gemeente Groningen om uw parkeervergunning te regelen
(http://gemeente.groningen.nl/parkeren) . 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 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.
> De rotonde voor de helft nemen, dus rechtdoor.
> Bij de T-splitsing linksaf. Eerste straat rechts (Munnekeholm).
> Eerste straat rechts (Akerkhof), kerk ligt aan de linkerkant.
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.
Leveranciersroute vanuit Assen
> Vanaf de snelweg 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 rotonde voor de helft nemen, dus rechtdoor.
> Bij de T-splitsing linksaf. Eerste straat rechts (Munnekeholm).
> Eerste straat rechts (Akerkhof), kerk ligt aan de linkerkant.
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.
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.
> Over het viaduct, bij de verkeerslichten rechtdoor.
> De rotonde voor de helft nemen, dus rechtdoor.
> Bij de T-splitsing linksaf. Eerste straat rechts (Munnekeholm).
> Eerste straat rechts (Akerkhof), de Der Aa-kerk ligt aan de linkerkant.
> De dienstingang en de leveranciersingang zijn aan de zuidzijde van de kerk,
de publieksingangen zijn aan de noordzijde van de kerk.

