Per auto
Als u met de auto komt, volg dan de ANWB-borden met de aanduiding ‘H Bethesda’.
Vanuit richting Zwolle
Volg A28/E232 richting Hoogeveen, Assen, Groningen. Bij knooppunt Hoogeveen schuin rechts
aanhouden naar A28/E232. Bij aansluiting Hoogeveen: neem rechter rijstrook van A28/E232 naar
Zuidwoldigerweg. Bij de stoplichten rechtsaf en kies vervolgens de linker rijbaan. Op de rotonde rechtdoor
(tweede afslag naar Zuidwoldigerweg). Na 300 meter de rotonde oprijden en de eerste afslag nemen naar
de Bethesdastraat. Op de Bethesdastraat na 740 meter rotonde oprijden. Neem op de rotonde de tweede
afslag.
Vanuit richting Groningen
Volg A28/E232 richting Zwolle. Neem afrit 26 (Hoogeveen). Daarna op de rotonde de eerste afslag nemen
naar de Zuidwoldigerweg. Op de volgende rotonde de eerste afslag nemen naar de Bethesdastraat. Op de
Bethesdastraat na 740 meter rotonde oprijden. Neem op de rotonde de tweede afslag.
Betaald parkeren
Parkeren kost € 1,- vanaf 20 minuten tot 5 uur. Langer dan 5 uur parkeren kost € 5,-. U kunt betalen met
muntgeld, vijf of tien euro biljetten, of met pin bij P1 en P3
Openbaar vervoer
Vanaf het NS-station is locatie Dr. G.H. Amshoffweg Hoogeveen te bereiken met buslijn 31. Uitstappen bij
de halte Ziekenhuis Bethesda / Weidesteyn. Ook kunt u gebruik maken van een hubtaxi, wannneer er geen
bus- of treinverbinding in uw directe omgeving aanwezig is.
Te voet
In circa 25 minuten kunt u ook lopend van het NS-station Hoogeveen naar ziekenhuislocatie Bethesda. U
bereikt het ziekenhuis als volgt:
• Steek bij het station rechtsaf naar de Cerarstraat;
• Sla aan het einde van de straat rechtsaf naar Blankenslaan-West en volg deze weg. Deze weg gaat
uiteindelijk over in de Griendtsveenweg;
• Ga bij de rotonde naar rechts, de Harm Smeengelaan op;
• Loop rechtdoor en ga bij de rotonde naar rechts. U loopt dan het terrein van ziekenhuislocatie Bethesda
op.

Kijk voor een uitgebreide routebeschrijving vanuit diverse richtingen op internet: www.ggzdrenthe.nl.

© 2022 GGZ Drenthe, Assen, NL. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

G-COR070 (0522)

