Hoe kom je bij Het Dok?
Wijkcentrum Het Dok
Kajuit 4 (niet gebruiken voor je TomTom; zie hieronder)
9733 CA Groningen
050-544 68 88

Met de auto
N.B. Zet niet het adres van Het Dok in je Tomtom, dat levert problemen op!
Als je je Tomtom gebruikt tik dan in: “Kajuit 238 Groningen “en zoek een van de twee
parkeerplaatsen van het winkelcentrum op. De looproute staat hieronder
Als je geen Tomtom gebruikt volg dan onderstaande beschrijving:
Neem vanaf de ringweg afslag “Lewenborg”. Volg Kluiverboom en Bakboordswal. Na 500m sla je
linksaf en kom je op Lijzijde. Aan de linkerkant krijg je na elkaar twee parkeerplaatsen van het
winkelcentrum. Parkeer gratis op een van deze parkeerplaatsen en loop vanaf daar binnen vijf
minuten naar Het Dok (groene vierkantje op de kaart). Vanaf de eerste parkeerplaats kun je Het Dok
aan het einde van de parkeerplaats zien liggen. Vanaf de tweede parkeerplaats loop je richting Aldi.
Bij het gezondheidscentrum (groene kruis) sla je linksaf. Daar kun je Het Dok zien liggen
Met de bus
Neem vanaf het Hoofdstation Groningen (of Transferium Kardinge) lijn 3 richting Lewenborg naar
halte Lijzijde/Winkelcentrum. De rit duurt ongeveer 25 minuten. De aankomsthalte ligt tussen de
twee parkeerplaatsen. Zie hierboven hoe je moet lopen naar Het Dok. De laatste bus terug vertrekt
om 00.29 uur en is om 00.51 uur op het Hoofdstation Groningen.
Raadpleeg vlak voor je reis 9292 voor eventuele wijzigingen.
Met de fiets
Volg het Damsterdiep tot over de sluis. Volg vlak na de sluis de fietsbordjes Kardinge zodat je op de
Stadsweg belandt. Volg de Stadsweg en houdt de doorgaande fietsroute aan. Bij de rotonde ga je
rechtdoor om op de Loefzijde te komen. Ga meteen links over het water en daarna meteen weer
naar rechts. Volg het water (Midscheeps). Vlak voor het winkelcentrum zie je aan de linkerkant Het
Dok.

