De praktijk is uitstekend bereikbaar per fiets, auto of openbaar vervoer . U vindt de praktijk,
gevestigd in het VitaalPlus gebouw, onder nummer 93 op het kantorenpark van Noorderpoort: het
gebied tussen galerie de Hoeve aan de Hakkesstraat de Nijmeegseweg en de A-67. Het bevindt zich
direct tegenover het Lagotronics gebouw dat met zijn opvallende kleurschakeringen van de A-67 af
heel herkenbaar is.
Algemene routebeschrijving van de richting Nijmegen
1. Verander van snelweg A73 naar A67 , E34. Volg deze A67 / E34 voor 1.36 km.
2. Blijf op de A67 , E34 voor een lengte van 896 m
Daarna de algemene routebeschrijving voor Roermond, (Tegelen), Eindhoven (Blerick) volgen:
1. U verlaat de A67 , E34 bij verkeersknooppunt Velden (40) in de richting van N271, Velden,
Venlo-Noord, Industrieterrein Venlo 1000-3000, Kasteeltuinen en vervolgt uw route op de
oprit. Volg deze weg voor 576 m.
2. Sla rechts af de Nijmeegseweg (N271) in. Volg de weg voor 388 m.
3. Verlaat nu de Nijmeegseweg (N271) en sla links af de Hakkesstraat in. Volg deze weg voor
179 m.
4. Verlaat nu de Hakkesstraat en sla links af de Noorderpoort in. Volg deze weg voor 216 m.
5. Verlaat deze weg en ga rechts de Noorderpoort in en vervolg uw route voor 3 m.
6. U bent op uw bestemming, de Noorderpoort 93 in Venlo aangekomen.
Met het openbaar vervoer neemt u buslijn 83 en stapt uit bij bushalte “Albertushof” aan de
Nijmeegseweg.
1. Lopende in de richting van het snelwegviaduct/Velden (zie ook bovenstaande plattegrond)
en slaat u links af de Hakkesstraat in. Volg deze weg voor 179 m.
2. Verlaat nu de Hakkesstraat en sla links af de Noorderpoort in. Volg deze weg voor 216 m.
3. Verlaat deze weg en ga rechts de Noorderpoort in en vervolg uw route voor 130 m
4. U bereikt aan de linkerzijde uw bestemming, de Noorderpoort 93 in Venlo.
N.B. Buslijn 3, die direct op de Hakkesstraat uitkomt, heeft geen zondagsdienst!

