
Routebeschrijving leefstijlprogramma Centrum voor Obesitas 
 
 

Locatie: Bewegingscentrum Leeuwarden Adres: Rengerslaan 1, 8917 DD Leeuwarden 
 
Houdt u rekening met mogelijke verkeersdrukte rondom Leeuwarden. 
 
Let op: omdat het een nieuwbouw locatie is herkent uw navigatie mogelijk dit adres niet. Stel in dat geval uw 
navigatie op Rengerslaan 10 in (dit is het adres van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden),  het 
bewegingscentrum bevindt zich hier tegenover.  

Via de Afsluitdijk 
U komt Leeuwarden binnen vanuit de richting Harlingen, via de A31. U rijdt de grote rotonde Europaplein driekwart rond in 
de richting Stiens. U rijdt de Valeriusstraat in en volgt de weg Valeriusstraat/Dammelaan. Bij het derde stoplicht slaat u rechts 
af en rijdt u de Rengerslaan in.  

U volgt kort de weg en aan uw rechterhand ziet u Bewegingscentrum Leeuwarden aan uw rechterhand. U kunt parkeren op 
het grote parkeerterrein achter het gebouw. Hier geldt betaald parkeren. U kunt bij de balie van het bewegingscentrum een 
uitrijkaart kopen voor 1 euro.   

Via Lemmer 
U rijdt op de A6 richting Joure. Bij het verkeersplein Joure slaat u af richting de A7 Heerenveen. Bij het knooppunt 
Heerenveen neemt u de afslag A 32 richting Leeuwarden. In Leeuwarden slaat u na de brug links af  en rijdt de Julianalaan op. 
U volgt deze weg tot de rotonde Europaplein.   

Na de rotonde gaat u rechtdoor, richting Stiens. U rijdt de Valeriusstraat in en volgt de weg Valeriusstraat/Dammelaan. Bij het 
derde stoplicht slaat u rechts af en rijdt u de Rengerslaan in.  

U volgt kort de weg en aan uw rechterhand ziet u Bewegingscentrum Leeuwarden aan uw rechterhand. U kunt parkeren op 
het grote parkeerterrein achter het gebouw. Hier geldt betaald parkeren. U kunt bij de balie van het bewegingscentrum een 
uitrijkaart kopen voor 1 euro. 
 
Via Meppel 
U rijdt op de A7 richting Heerenveen. Bij het knooppunt Heerenveen neemt u de afslag A 32 richting Leeuwarden. In 
Leeuwarden slaat u na de brug links af  en rijdt de Julianalaan op. U volgt deze weg tot de rotonde Europaplein.   

Na de rotonde gaat u rechtdoor, richting Stiens. U rijdt de Valeriusstraat in en volgt de weg Valeriusstraat/Dammelaan. Bij het 
derde stoplicht slaat u rechts af en rijdt u de Rengerslaan in.  

U volgt kort de weg en aan uw rechterhand ziet u Bewegingscentrum Leeuwarden aan uw rechterhand. U kunt parkeren op 
het grote parkeerterrein achter het gebouw. Hier geldt betaald parkeren.. U kunt bij de balie van het bewegingscentrum een 
uitrijkaart kopen voor 1 euro.  
 
Via Drachten/Groningen 
U komt Leeuwarden binnen via de N358 vanuit Drachten. Bij de stoplichten gaat u rechtdoor. U volgt de ringweg. Vervolgens 
komt u acht rotondes tegen, deze neemt u allen rechtdoor.   
 
Na de achtste rotonde, op het Vrijheidsplein, gaat u bij de stoplichten linksaf  de Prof. Mr. P.S.Gerbrandyweg in. Na de 
rotonde en de brug gaat u bij de volgende stoplichten weer links de Rengerslaan in.   
U volgt kort de weg en aan uw rechterhand ziet u Bewegingscentrum Leeuwarden aan uw rechterhand. U kunt parkeren op 
het grote parkeerterrein achter het gebouw. Hier geldt betaald parkeren. U kunt bij de balie van het bewegingscentrum een 
uitrijkaart kopen voor 1 euro. 
  
Voor een routebeschrijving vanaf uw woonplaats kunt u kijken op: http://route.anwb.nl/routeplanner/  

 

http://route.anwb.nl/routeplanner/


Routebeschrijving leefstijlprogramma Centrum voor Obesitas 
 
Vanaf busstation Leeuwarden  
De streekbussen, lijn 12 gaan ongeveer om de 7 minuten richting Bewegingscentrum Leeuwarden.   

U stapt uit bij de derde halte op de Rengerslaan (bushalte Bouhof), (reisduur ongeveer 10 min) u staat dan ongeveer tegenover 
het Bewegingscentrum Leeuwarden.  

Voor een informatie over het openbaar vervoer vanaf uw woonplaats kunt u kijken op: http://9292.nl/  

 

  

http://9292.nl/

