Routebeschrijving Psy-zo!
1. Met de auto
A28 (Vanuit de richting Assen/ Zwolle)
- Op het knooppunt Julianaplein (einde A28) de A7 richting Leeuwarden aanhouden.
- Op de A7 neemt u direct de afslag Bedum / Ring Groningen-West.
- Op de ring (N370) volgt u de richting Zuidhorn/ Bedum.
- Na 4 km (na 5 verkeerslichten) slaat u rechts af in de richting Bedum (Plataanlaan).
- Blijf aan de rechterkant en neem de afslag Paddepoel.
- Aan het einde van de afslag gaat u linksaf.
- U bent gearriveerd op het Zernike Complex, zie verdere route “Eenmaal op Zernike
Complex”.
A7 (Vanuit beide richtingen)
- U neemt op de A7 de afslag Groningen-West.
- Op de ring (N370) volgt u de richting Zuidhorn/ Bedum.
- Na 4 km (na 5 verkeerslichten) slaat u rechts af in de richting Bedum (Plataanlaan).
- Blijf aan de rechterkant en neem de afslag Paddepoel.
- Aan het einde van de afslag gaat u linksaf.
- U bent gearriveerd op het Zernike Complex, zie verdere route “Eenmaal op Zernike
Complex”.
Eenmaal op het Zernike Complex
- Volg de route naar P5 “De Deimten” op het Zernikecomplex. Psy-zo! bevindt zich aan
de overzijde van P5 in het HNK gebouw.
2. Per openbaar vervoer
Vanaf Groningen Centraal Station, neemt u bus 1, 2, 9 of 15 richting Zernike/Zuidhorn of
vanaf Groningen Station Noord neemt u bus 11 richting Zernike/Zuidhorn.
U stapt uit bij busstation halte Zernike P&R. U steekt de straat over, loopt een stukje
terug en neemt de eerste links (op de hoek van deze straat staat het gebouw van
Procestechniek van het Noorderpoort college). Psy-zo! bevindt zich dan na ongeveer 200
meter aan uw rechterhand in het HNK gebouw.
Vanuit Leeuwarden neemt u de trein naar Zuidhorn en dan neemt u bus 2 richting
Zernike / Centraal Station Groningen. Deze bus brengt u in 10 minuten naar het “Zernike
Science Park”. U stapt uit na de witte brug bij bushalte Zernike P&R. Vanuit daar steekt u
de straat over (op de hoek van deze straat staat het gebouw van Procestechniek van het
Noorderpoort college). Psy-zo! bevindt zich dan na ongeveer 200 meter aan uw
rechterhand in het HNK gebouw.

