Rechtbank Leeuwarden, waaronder sector kanton, locatie Leeuwarden
Zaailand 102

R

Openbaar Vervoer
Looproute vanaf het station (ca. 5 minuten)
Vanuit het station komende steekt u de weg over en loopt via de Sophialaan rechtdoor.
Volg deze weg over het water, de Prins Hendrikstraat in.
Ga 20 meter na het zebrapad rechtsaf, dan vindt u na 75 meter het gerechtsgebouw aan
uw rechterzijde.
Per Auto
Vanuit Heerenveen/Sneek A32 (N32):
Volg de borden centrum.
Via de Oostergoweg rijdt u vervolgens over het spoor naar een kruispunt met
verkeerslichten.
Hier gaat u rechtsaf en volgt u de weg langs het water.
Vervolgens rijdt u over de brug en slaat u linksaf.
Bij de eerstvolgende splitsing houdt u rechts aan en rijdt u daarna rechtdoor.
U komt uit bij parkeergarage het Zaailand. Hier kunt u uw auto parkeren.
Tegenover de parkeergarage ligt het gerechtsgebouw.
Vanuit Drachten/Groningen:
De weg volgen richting Heerenveen-Leeuwarden A32/N32.
Bij het kruispunt aangekomen, slaat u rechtsaf en neemt vervolgens de hierboven
beschreven route.
Vanuit Harlingen/afsluitdijk:

U rijdt de stad in richting centrum (via de Euro-rotonde).
Op het eind van de Harlingerstraatweg gaat u bij de mini-rotonde rechtsaf en daarna
slaat u bij de tweede weg rechtsaf.
Deze weg volgen langs het water.
Aan het einde van de weg (rotonde) slaat u linksaf (Lange Markstraat).
Bij de volgende rotonde rechtdoor.
Vervolgens komt u weer bij een rotonde, hier slaat u rechtsaf.
U rijdt voor het station langs tot aan de stoplichten.
Bij de stoplichten gaat u naar links en volgt u de weg langs het water.
Vervolgens rijdt u over de brug en slaat u linksaf.
Bij de eerstvolgende splitsing houdt u rechts aan en rijdt u daarna rechtdoor.
U komt uit bij parkeergarage het Zaailand. Hier kunt u uw auto parkeren.
Tegenover de parkeergarage ligt het gerechtsgebouw.
Parkeermogelijkheden
U kunt naast parkeergarage "Zaailand" ook parkeren in de volgende parkeergarages:
"Klanderij", "Oldehove" of "Hoeksterend". Volg de parkeerroute voor deze
parkeerlocaties. Klik hier voor meer informatie over de verschillende parkeergarages.

