Routebeschrijving

komend vanuit de richting Heerenveen:
• Vanuit de richting Heerenveen blijft u rechtdoor rijden totdat u vlak voor Leeuwarden aan
uw rechterhand een McDonalds en een Campanile Hotel (bij stoplichten Goutum)
passeert. Bij deze stoplichten rijdt u rechtdoor.
• U blijft rechtdoor rijden over het Van Harinxmakanaal en bij de stoplichten slaat u
rechtsaf. U rijdt op de Aldlansdyk.
• Bij de eerst volgende stoplichten rijdt u rechtdoor, u passeert o.a. aan de linkerhand
het ziekenhuis MCL Zuid en een ESSO tankstation.
• Bij de volgende stoplichten rijdt u rechtdoor. U nadert nu het Drachsterplein.
• Op het Drachtsterplein houdt u links aan en rijdt richting Lekkum en slaat linksaf. U
rijdt op de Drachtsterweg. Deze weg blijft u volgen.
• U passeert nu aan uw rechterhand de Albert Heijn.
• Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf.
• U rijdt nu de Tijnjedyk in. Na ongeveer 500 meter treft u aan uw linkerhand ons
kantoor aan. Een blauw gebouw achter een ijzeren hek. Wij zitten op de eerste
verdieping van dit gebouw.
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komend vanuit de richting Harlingen:
• Wanneer u Leeuwarden binnenkomt, rijdt u bij de eerste stoplichten rechtdoor de
stad in. U treft bij deze stoplichten aan uw rechterhand een glazengebouw aan.
• U nadert vervolgens een rotonde. Op deze rotonde neemt u de eerst afslag rechts.
• U passeert na +/- 200 meter het FEC.
• Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor.
• U rijdt vervolgens over een brug.
• Bij de volgende rotonde die direct volgt gaat u rechtdoor.
• U rijdt nu een brug cq. heuvel op die u vervolgens over het spoor brengt.
• Bij de volgende stoplichten gaat u rechtdoor.
• Bij de volgende rotonde gaat u rechtdoor.
• Bij de stoplichten gaat u rechtdoor.
• Bij de stoplichten gaat u rechtdoor.
• U passeert nu aan uw linkerkant het ziekenhuis MCL en een ESSO.
• Bij de stoplichten gaat u rechtdoor.
• U rijdt nu richting een groot verkeersplein met stoplichten. Het Drachtsterplein.
Op dit plein moet u linksaf (richting Lekkum).
• U passeert nu aan uw rechterhand de Albert Heijn.
• Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf.
• U rijdt nu de Tijnjedyk in. Na ongeveer 500 meter treft u aan uw linkerhand ons
kantoor aan. Een blauw gebouw achter een ijzeren hek. Wij zitten op de eerste
verdieping van dit gebouw.
komend vanuit de richting Drachten:
• U neemt op de Waldwei de afslag Wergea; Leeuwarden (Oost).
• Onder aan de afrit gaat u rechtsaf richting Leeuwarden.
• Bij de stoplichten gaat u rechtdoor.
• U gaat vervolgens via een brug over het water.
• U rijdt nu richting een groot verkeersplein met stoplichten. Het Drachtsterplein.
• Bij stoplichten gaat u rechtdoor, u steekt het plein over, richting Lekkum.
• U passeert nu aan uw rechterhand de Albert Heijn.
• Bij de volgende rotonde gaat u rechtsaf.
• U rijdt nu de Tijnjedyk in. Na ongeveer 500 meter treft u aan uw linkerhand ons
kantoor aan. Een blauw gebouw achter een ijzeren hek. Wij zitten op de eerste
verdieping van dit gebouw.
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