
Routebeschrijving van MCL naar bewegingscentrum Leeuwarden    
(voor bloedprikken) 

 
 

Locatie: Bewegingscentrum Leeuwarden Adres: Rengerslaan 1, 8917 DD 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.  
 
Uw vertrekpunt is: Medisch Centrum Leeuwarden. 
 
Vanaf het MCL slaat u rechtsaf naar de Henri Dunantweg. 
Op de Henri Dunantweg slaat u bij het verkeerslicht linksaf naar de Adlansdyk.  U volgt deze weg 
naar het Drachtsterplein (eerst volgende kruispunt met verkeerslichten). U slaat hier linksaf. 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 slaat u bij de eerst volgende stoplichten linksaf de 
Rengerslaan in.   

U volgt kort de weg en aan uw rechterhand ziet u Bewegingscentrum Leeuwarden. U kunt parkeren 
op het grote parkeerterrein achter het gebouw. Hier geldt betaald parkeren voor maximaal 2.50 per 
dag. U kunt alleen met pinpas betalen. 
 
 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Routebeschrijving van bewegingscentrum Leeuwarden naar MCL    
(voor bloedprikken) 

 
Locatie: Medisch Centrum Leeuwarden, Henri Dunantweg  2, 8934 AD Leeuwarden 
 
Uw vertrekpunt is: Bewegingscentrum Leeuwarden 
 
 
Vanaf het Bewegingscentrum Leeuwarden slaat u bij de verkeerslichten direct rechtsaf naar de 
Dammelaan.  
Na de rotonde en de brug slaat u bij de eerst volgende verkeerslichten op het Vrijheidsplein rechtsaf 
de ringweg op. Vervolgens komt u acht rotondes tegen, deze neemt u allen rechtdoor.   
Na de achtste rotonde (bij het grote kruispunt met verkeerslichten) slaat u rechtsaf de Adlansdyk op. 
Bij de eerst volgende verkeerslichten slaat u rechtsaf naar de Henri Dunantweg.  
Bij de eerste volgende afslag slaat u linksaf. U bent nu gearriveerd bij het Medisch Centrum 
Leeuwarden. 
 

 

 


