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Basic Trust Noord, Orthopedagogische praktijk ’t Nijland 
Albert Harkemaweg 82 
9731 TA in Aduard 
 
Route: 
Vanaf de A28/Groningen Zuid: (15 minuten rijden) 
-Neem op het Julianaplein de afslag naar links (N7, richting Amsterdam/Drachten).  
-Neem daarna de eerste afslag naar rechts (afslag 36, Groningen-West). En voeg in op de N370 richting 
Groningen West/Zuidhorn/Winsum.  
-Volg de ringweg.  
-Na vier stoplichten volg je de weg naar links en voeg je in op de Friesestraatweg/N355. 
-Na 3,3 km gaat de weg omhoog een brug op. Bovenaan de brug neem je de afslag naar de N983 
richting Oldehove/industrieterrein Aduard.  
-Neem op de rotonde de eerste afslag en vervolg de 983.  
-Voor de KOE links van de weg na ongeveer 1,5 km. sla je linksaf de oprit op. Vervolg de oprit (800m) 
totdat parkeren staat aangegeven.  De praktijk zie je rechts van de oprit.  
 
Vanaf de A7/hoogezand (26 minuten)/Winschoten: 
-Vervolg de ringweg op de N7/N46.  
-Volg de twee linkerrijstroken om de afrit 370 te nemen richting Ring Noord/Zuidhorn. Vervolg de weg. 
-Houdt links aan bij de splitsing en voeg in op de N370. 
-Na 3,3 km gaat de weg omhoog een brug op. Bovenaan de brug neem je de afslag naar de N983 
richting Oldehove/industrieterrein Aduard.  
-Neem op de rotonde de eerste afslag en vervolg de 983.  
- Voor de KOE links van de weg na ongeveer 1,5 km. sla je linksaf de oprit op. Vervolg de oprit (800m) 
totdat parkeren staat aangegeven.  De praktijk zie je rechts van de oprit.  
 
Vanaf de A7/Drachten(36 minuten)/Zuidhorn 
-Neem afslag 34 richting Leek. Sla linksaf naar de Kapteynlaan.  
-Neem op de rotonde de vierde afslag naar de Oude Postweg/N372. 
-Neem op de volgende rotonde de tweede afslag naar de Oude Postweg/N978.  
-Sla aan het einde van de weg rechtsaf.  
-Na 3,3 km sla linksaf naar de Fanerweg.  
-Sla aan het einde van de weg rechtsaf. Vervolg de weg. 
-Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Friesestraatweg/355. 
-Ga bij de stoplichten rechtdoor en neem de eerste afslag naar rechts naar de N983, richting 
Oldehove/industrieterrein Aduard. 
-Aan het einde van de afrit, linksaf onder de weg.  
-Neem op de rotonde de eerste afslag en vervolg de 983.  
- Voor de KOE links van de weg (na ongeveer 1,5 km) sla je linksaf de oprit op. Vervolg de oprit (800m) 
totdat parkeren staat aangegeven.  De praktijk zie je rechts van de oprit.  
  
Zie kaartje op de volgende pagina voor de juiste oprit bij de “KOE”.  
 
 
Tot ziens 



 


