Routebeschrijving
Het Juridisch Loket Leeuwarden
Bezoekadres
Zuidersingel 2
8911 AV Leeuwarden
Contact
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m)
www.juridischloket.nl
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben.
Route per auto
Vanaf Meppel/Heerenveen/Leeuwarden
 Volg vanaf de A32 de borden Leeuwarden-Centrum.
 U rijdt nu via de Oostergoweg alsmaar rechtdoor het centrum in.
Parkeermogelijkheid 1 (voor langere tijd):
In parkeergarage Zaailand kunt u voor langere tijd parkeren.
 Voor het station gaat u rechts richting parkeergarage Zaailand.
 Volg het parkeerverwijssysteem. Deze garage is geschikt voor langere tijd. Vanuit de parkeergarage loopt u
richting station. U vindt het Juridisch Loket in het Aegon-gebouw tegenover het busstation.
Parkeermogelijkheid 2 (maximaal 2 uur):
U kunt ook naast het Juridisch Loket, achter het Aegon gebouw (Zuidersingel) betaald parkeren voor maximaal
twee uur.
 Volg de route richting station. Ga bij de rotonde na het station en Aegongebouw linksaf de Lange Markstraat
op.
 Ga bij de volgende rotonde linksaf.
 Ga na het Aegon gebouw nogmaals linksaf.
 Rijdend tussen het busstation en het Aegongebouw, vindt u aan de linkerkant enkele parkeerplaatsen.
 Loop langs het gebouw richting station en u vindt de ingang van het Juridisch Loket aan de linkerzijde van het
gebouw.
Vanuit Afsluitdijk/Harlingen/Leeuwarden
 Volg vanaf de A31 de borden Leeuwarden-station.
 U gaat op de grote rotonde (Europaplein) rechtsaf de Heliconweg op.
 Neem de derde afslag op de rotonde bij het FEC richting station.
 Via de Tesselschadestraat rijdt u richting het centrum. Ga op de rotonde (na de brug) bij het Aegongebouw
rechtsaf voor: maximaal twee uur parkeren.
 Hiervoor tussen het Aegongebouw en de parkeergarage linksaf slaan om aan de linkerzijde van het
Aegongebouw de parkeerplaatsen op te zoeken.
Route per openbaar vervoer
 Komende vanuit het NS-station uitgang centrum, ziet u links het grote gebouw van Aegon.
 Loop links richting het centrum van Leeuwarden.
 Als u de oversteek bij het busstation via het zebrapad volgt, loopt u recht op onze ingang af.

