
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Groningen  
 
Bezoekadres 
Coehoornsingel 4  
9711 BS Groningen 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl 
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanuit Zwolle, Hoogeveen en Assen 

• Vanaf de A28 gaat u vóór de verkeerslichten op het knooppunt Julianaplein rechtsaf richting Centrum/Station 
NS (onder het Julianaplein door).  
Let op: u mag hier maximaal 50 km per uur rijden. Houdt u rekening met de flitspaal.  

• Bij de eerste verkeerslichten rechtsaf ( langs het NS Station).  

• Bij de kruising links over de Herebrug.  

• De rotonde gaat u Linksaf (driekwart rond) en dan direct rechtsaf de Phebenstraat in.  

• Aan de rechterkant ziet u ons pand op de hoek Phebenstraat/Coehoornsingel.  
 
Vanuit Joure en Drachten  

• Vanaf de A7 op het knooppunt Julianaplein gaat u bij de verkeerslichten rechtdoor.  

• Vervolgens neemt u de eerste afrit (afslag 37 Groningen-Helpman). 

• Beneden rijdt u links onder het viaduct door richting centrum (Hereweg).  

• U volgt de weg tot aan de verkeerslichten na het spoorwegviaduct.  

• Op de  kruising gaat u rechtdoor over de brug (Herebrug). 

• De rotonde gaat u linksaf (driekwart rond) en dan direct rechtsaf de Phebenstraat in.  

• Aan de rechterkant ziet u ons pand op de hoek Phebenstraat/Coehoornsingel.  
 
Vanuit Duitsland, Winschoten en Hoogezand 

• Vanaf de A7 vervolgt u richting Groningen de N7.  

• Op de N7 volgt u de richting RING-Zuid/Amsterdam/Drachten/Assen.  

• Neem vervolgens de afslag 37 Groningen-Helpman.  

• Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Hereweg op.  

• U volgt de weg tot aan de verkeerslichten na het spoorwegviaduct. 

• Op de kruising gaat u rechtdoor over de brug (Herebrug).  

• De rotonde gaat u linksaf (driekwart rond) en dan direct rechtsaf de Phebenstraat in. 

• Aan de rechterkant ziet u ons pand op de hoek Phebenstraat/Coehoornsingel.  
 
Parkeren 
In de omgeving van het Juridisch Loket kunt u alleen betaald parkeren.  
 
 
 
 
 
 

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

 
 
Route per openbaar vervoer 
 
Per trein 

• U verlaat Groningen Centraal station aan de voorzijde.  

• Buiten ziet u het Groninger Museum in de gracht. U neemt de voetgangersbrug naar het Museum.  

• Over de brug gaat u rechtsaf.  

• Na 250 meter gaat u linksaf de Phebenstraat in.  

• Aan de rechterkant ziet u ons pand op de hoek Phebenstraat/Coehoornsingel. 
 

  
 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

