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Bereikbaarheid Impuls 

Ons adres: Verlengde Meeuwerderweg 1-3, 9723 ZM Groningen. (N.B. op veel 

routeplanners wordt dit adres aangegeven als H.L. Wichersstraat). Het gebouw 

waar we gevestigd zijn heet De Frontier. Telefoon 050- 3657222.  

Route met de auto 
In verband met de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kunt u op dit moment 

het beste deze route nemen: Vanaf het Julianaplein: neem de afslag Oosterpoort. 

Onderaan de afslag gaat u naar rechts en dan neemt u weer de eerste weg rechts, de H. L Wichersstraat. U 

vindt De Frontier aan het einde van de straat aan uw linkerhand (bij het spoor). 

Zowel vanuit richting Delfzijl/Hoogezand als vanaf het Julianaplein: neem de afslag Euroborg stadion. Rijd 

de Boumaboulevard uit tot het eind, sla rechtsaf de Verlengde Lodewijkstraat in,  daarna de eerste straat 

rechtsaf Redoute, en zoek daar een parkeerplaats. U kunt dan wandelend weer linksaf: Verlengde 

Meeuwerderweg, langs de Ringweg. Ons gebouw bevindt zich aan het eind aan uw linkerhand.    

Openbaar vervoer 
Impuls is gevestigd vlakbij het nieuwe NS station Europapark. Het is hier vandaan te voet/fiets richting de 

binnenstad 600 m. tot De Frontier (ter hoogte van de Ringweg aan uw rechterhand). U kunt met de bus 

vanaf het hoofdstation lijn 8b (richting Station Noord) nemen; vertrek 0.09/ aankomst 0.15, of vertrek 

0.39/ aankomst 0.46; en kunt dan uitstappen bij halte Station Groningen Europapark. Terug naar het 

hoofdstation kunt u lijn 8a nemen (richting Hoogkerk); vertrek 0.09/ aankomst 0.18 of vertrek 0.39/ 

aankomst 0.48. 

Parkeren 
Er zijn in de omgeving volop (betaalde!) parkeer-plaatsen. Let op: u kunt alleen betalen met een PINpas – 

niet met kleingeld. De maximale parkeertijd is 2 uren, daarna dient opnieuw betaald te worden. Verder 

bevindt zich onder het nieuwe gebouw van SoZaWe (Harm Buiterplein) de  Parkeergarage Station 

Europapark; dit is op loopafstand van ons. Een andere mogelijkheid is (onbetaald) te parkeren in de wijk 

Helpman en door de tunnel bij Station Groningen Europapark naar Impuls te lopen.  

 

Melden 
U kunt op de intercom aanbellen bij nummer 3. Wij laten u dan binnen. De ontvangst is op de 1e verdieping.  

Helpman 
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