
Routebeschrijving 
Van-Zelf 
Achter het Station 1 Leeuwarden. 
Locatie pal aan de achterkant van de hoofdingang van het station.  
 
 
Per auto vanuit de richting Sneek/Heerenveen/Zwolle (N32) 
Ga als u Leeuwarden binnenrijdt over de brug en bij de verkeerslichten rechtsaf. Bij de 
eerstvolgende verkeerslichten gaat u linksaf. Bij de eerst volgende verkeerslichten 
nogmaals links. De weg buigt na 50 meter scherp naar rechts. Dan rechtdoor, eerst 
langs huizen, daarna langs winkels. Vóór het spoor links. Na ongeveer 150 meter vindt 
u ons pand aan de rechterkant. Donkere baksteen vijf bouwlagen. Eigen 
parkeergelegenheid aanwezig. Ingang aan de spoorzijde. 
 
Per auto vanuit Groningen (A7)/Drachten (N31) 
U rijdt vanuit de richting Drachten naar Leeuwarden en neemt de afslag 
Wergea/Leeuwarden. Aan het einde van deze afslag gaat u rechtsaf. Bij de 
verkeerslichten rijdt u rechtdoor. Bij de eerstvolgende verkeerslichten gaat u linksaf 
richting MCL zuid en het Centrum. Bij de tweede verkeerslichten gaat u rechtsaf. Bij de 
eerst volgende verkeerslichten links. De weg buigt na 50 meter scherp naar rechts. 
Dan rechtdoor, eerst langs huizen, daarna langs winkels. Voor het spoor links. Na 
ongeveer 150 meter vindt u ons pand aan de rechterkant. Donkere baksteen, vijf 
bouwlagen. Eigen parkeergelegenheid aanwezig. Ingang aan de spoorzijde. 
 
Per auto vanuit de richting Harlingen/Amsterdam (A31) 
U rijdt vanaf de A31 Leeuwarden binnen en gaat bij de eerste verkeerslichten 
rechtdoor. Neem op de rotonde (Europaplein) de eerste afslag richting FEC. Bij de 
volgende mini-rotonde gaat u rechtdoor. Het water over en de brug op over het spoor. 
Bij de stoplichten links af, langs de tennisbaan. U volgt de weg zig-zaggend tot dat u 
na ongeveer 300 meter aan de linkerkant een groot Q-park parkeerterrein ziet liggen. 
Hier niet parkeren, maar 50 meter verder op ons eigen parkeerterrein aan de 
linkerkant. Donkere baksteen, vijf bouwlagen. Ingang aan de spoorzijde. 
 
Per trein 
Van-Zelf is het gemakkelijkst te bereiken per trein. Het kantoor ligt pal achter de 
hoofdingang van het station. Op het perron het tunneltje door en u ziet ons pand 
direct rechts liggen. 
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