








            
 
 
   
 
 
 
Directions Vleugel F 
 
By car:  

• Follow A28 towards Groningen 
• Take exit 38 toward Haren/Paterswolde 
• At the roundabout take the 2nd exit onto Vondellaan 
• At the roundabout take the 2nd exit (straight ) to Molenweg 
• Take the second road to the left in the Kerklaan 

The entrance to the Habitat is after 400 meters left. After 400 meters you can park your car in the parking lot 
on the right. Across the parking lot is the entrance to the Habitat. On site you can walk to Vleugel F follow 
the yellow sign BIOTOOP VLEUGEL F 
 
By train:  
Haren is a train station located 1.2 km away. It's a fifteen minute walk from the station: 
Go northwest on Station Square direction Rummerinkhof - 40m 

• Turn left at the Zorg Vrij- 69 m 
• Turn left at Ossewei - 98 m 
• Turn right onto Oosterweg - 110 m 
• Turn left onto Crooked Elbow - 300 m 
• Turn right onto Kerklaan - 200 m 

 
By bus:  
Take Bus 50 (direction Assen) at 10:18 hrs or Bus 58 (direction Assen) at 10:33 hrs at the NS station 
Groningen. Bus stop: Botanicuslaan.  

• Walking directions to Kerklaan 30, Haren, Groningen  
• Head southeast on Rijksstraatweg toward Botanicuslaan  
• Turn left onto Botanicuslaan  
• Turn left onto Molenweg  
• Turn left onto Kerklaan  

Destination will be on the left. There are several options from various directions. Please check this 
website: 9292.nl  
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Routebeschrijving Vleugel F te Haren:  
 

Met de auto: 

• Volg A28 richting Groningen  
• Neem afslag 38-Haren richting Haren/Paterswolde 
• Neem op de rotonde de 2e afslag naar Vondellaan 
• Ga bij de rotonde rechtdoor om op Vondellaan te blijven 
• Neem op de rotonde de 2e afslag (rechtdoor) naar de Molenweg 
• Sla de tweede weg naar links in naar de Kerklaan 
• De ingang van de Biotoop is na 400 meter links. 
• Na 400 meter kun je je auto parkeren op het parkeerterrein aan de rechterkant 
• Tegenover het parkeerterrein is de ingang van de Biotoop.  
• Volg op het terrein de gele borden Vleugel F 

Met de trein: 

In Haren is een treinstation dat zich op 1,2 km afstand bevindt. Het is een kwartiertje lopen vanaf het station: 

• Ga noordwestelijke op Stationsplein richting Rummerinkhof - 40 m 
• Stationsplein draait iets naar rechts en wordt Rummerinkhof - 170 m 
• Sla linksaf naar de Zorgvrij - 69 m 
• Flauwe bocht naar links bij Ossewei - 98 m 
• Sla rechtsaf naar de Oosterweg - 110 m 
• Sla linksaf naar de Kromme Elleboog - 300 m 
• Sla rechtsaf naar de Kerklaan - 200 m 

Met de bus: 

Er zijn diverse mogelijkheden vanuit allerlei richtingen. Het best is om dit zelf te checken op deze 
website: 9292.nl 

Met de fiets vanuit Groningen:  

Rij de Helperzoom helemaal af richting Helpman, aan het eind van de Helperzoom kun je een bocht naar 
rechts en na 80 meter weer naar links maken. Dan zit je al op de Kerklaan. Het is nog ongeveer 2,3 km fietsen 
op de Kerklaan. Je kunt je fiets parkeren op het terrein van de Biotoop.  
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