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EIGEN VERVOER 
 
Uit richting Utrecht/Zwolle/Assen (A28) 
Bij het knooppunt Julianaplein neemt u de afslag 
ring Groningen Oost richting Hoogezand (N7). 
Neem vervolgens afslag 38 Zuid Oost/ Centrum. 
Houd de rechter baan aan (Euroborg, Europaweg, 
Station). Na 300 meter gaat u bij de stoplichten 
rechtsaf, afslag Euroborg, Europapark, Station. Bij 
de volgende stoplichten gaat u rechtdoor. Aan het 
einde van de weg gaat u met de bocht mee naar 
links. U rijdt nu op de Mediacentrale af. U kunt 
parkeren aan de zijkant van het pand. 
 
Uit richting Drachten (A7) 
Bij het knooppunt Julianaplein gaat u rechtdoor 
richting Hoogezand. Neem vervolgens afslag 38 
Zuid Oost/ Centrum. Houd de rechter baan aan 
(Euroborg, Europaweg, Station). Na 300 meter gaat 
u bij de stoplichten rechtsaf, afslag Euroborg, 
Europapark, Station. Bij de volgende stoplichten 
gaat u rechtdoor. Aan het einde van de weg gaat u 
met de bocht mee naar links. U rijdt nu op de 
Mediacentrale af. U kunt parkeren aan de zijkant 
van het pand 
 
ROUTE IN HET GEBOUW 
Loop via de hoofdingang de centrale hal van de 
Mediacentrale binnen. Loop vervolgens na de deur 
rechtsachter in de ruimte. Zie de afbeelding 
hieronder. Loop nu ongeveer 15 meter rechtdoor 
en sla linksaf. Ga met de lift naar de 7e verdieping.  

 

Uit richting Winschoten (A7) 
Op de A7 neemt u afrit 39 richting Westerbroek. 
Bij de eerste rotonde neemt u de eerste afslag. 
Bij de tweede rotonde neemt u de eerste afslag 
richting Centrum (rechtdoor). 
Volg de Europaweg 2,7 kilometer. 
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf richting 
Euroborg, Europaweg, Station). Bij de volgende 
stoplichten gaat U rechtdoor. Aan het einde van de 
weg gaat u met de bocht mee naar links. U rijdt nu 
op de Mediacentrale af. U kunt parkeren aan de 
zijkant van het pand. 
 
U loopt de centrale hal door en vindt rechtsachter 
in de hal de toegang tot de liften die u naar de 
zevende etage zullen brengen. 
 
 
OPENBAAR VERVOER 
Bus: 
Vanaf het hoofdstation wordt per bus een 
halfuursdienst uitgevoerd op het traject 
Hoofdstation – Griffeweg – Europaweg - 
Europapark (lijn 20).  
Uitstappen bij halte Station Europapark. 
Vervolg deze weg richting het Euroborg Stadion. Na 
drie minuten lopen ziet u het gebouw 
‘Mediacentrale’. De ingang bevindt zich aan de 
voorkant van het gebouw. 
 
NS-station:  
Op het hoofdstation neemt u de trein van Arriva 
richting Nieuweschans. De eerstvolgende halte is 
Groningen Europark. Bij het verlaten van deze trein 
gaat u rechtsaf en blijft deze weg volgen. Na drie 
minuten lopen ziet u het gebouw ‘Mediacentrale’. 
De ingang bevindt zich aan de voorkant van het 
gebouw. 
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