
Routebeschrijving naar HanzePro     
 
Adresgegevens HanzePro 
Laan Corpus den Hoorn 300 
9728 JT   Groningen 
T (050) 595 73 00 
E info@hanzeprofessionals.nl 
I www.hanzepro.nl 
HanzePro bevindt zich in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. De ingang van HanzePro vindt u aan de linkerkant van 
de linkerzijvleugel van het driehoekige glazen hoofdgebouw. 

 
Routebeschrijving vanuit de richting Zwolle 
Volg de A28 richting Groningen 
Vlak voor Groningen neemt u afslag 39 (afslag Groningen Zuid) 
Onder aan de afslag gaat u linksaf onder de snelweg door 
Over de brug en na 50 meter de eerste oprit links (u ziet een bord met daarop de tekst ‘Best Western Plus Hotel Groningen 
Plaza'). 
Rechtdoor inrit op, voor u ziet u het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza waar de ingang van HanzePro zich helemaal links 
bevindt 

 
 
Routebeschrijving vanuit de richting Heerenveen 
Volg de A7 richting Groningen 
Neem bij Groningen afrit 36, Ring-West. Neem bij de rotonde de eerste afslag rechts, richting Martini. U bevindt zich nu op de 
Laan Corpus den Hoorn. Neem bij de volgende rotonde de 2e afslag (rechtdoor). Bij de volgende 2 stoplichten gaat u rechtdoor. 
Blijf hierbij in de rechter baan. Na het 2e stoplicht neemt u de eerste afslag aan uw rechterhand. Dit is nog vóór de brug (u 
ziet een bord met daarop de tekst Best Western Hotel Groningen Plaza) 
Rechtdoor inrit op, voor u ziet u het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, waar de ingang van HanzePro zich helemaal links 
bevindt 

 
Routebeschrijving vanuit de richting Hoogezand 
Volg de A7 richting Groningen 
Vlak voor Groningen neem de afslag N7/E22 richting Drachten 
Houd links aan bij Beneluxweg/N7/E22 richting Drachten 
Neem bij het eerste stoplicht (Julianaplein) linksaf de afslag Julianaweg richting Assen (A28) 
Houd rechts aan en neem de eerste afslag Groningen Zuid 
Onder aan de afslag gaat u rechts, daarna over de brug en na 50 meter de eerste oprit links (u ziet een bord met daarop de 
tekst ‘Best Western Plus Hotel Groningen PlazaMeerwold’) 
Rechtdoor inrit op, voor u ziet u het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, waar de ingang van HanzePro zich helemaal links 
bevindt 

 
Parkeren 
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid op het terrein van het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. 

 
 
Openbaar vervoer (Bekijk de meest actuele reisinformatie op 9292.nl) 
Vanaf het Centraal Station gaat er iedere 5 minuten een bus richting Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. Uitstappen 
bij bushalte Van Ketwich Verschuurbrug. Lopen 9 minuten. Op de brug linksaf en linksaf over het fietspad Onlandse Dijk 
richting het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. 

 
 

 

http://www.hanze.nl/professionals

