
Contact              
 

Postadres:   Vestigingsadres:  E: info@deterb.nl 
Postbus 30    Heerengracht 1   T: 0522 – 440 511 
7957 ZG  DE WIJK   7941 JH  MEPPEL  F: 0522 – 440 951 
 

Parkeren: De Terb heeft 2 parkeerplaatsen gehuurd bij Roodbergen | Dolfsma Light Design, 

bereikbaar vanaf de Catharinastraat. Hiervan mag u als onze klant natuurlijk ook gebruik maken 
gedurende uw bezoek aan ons kantoor. 

 

Routebeschrijving vanaf het Zuideinde: 

U volgt het Zuideinde en gaat vóór de brug rechtsaf de Heerengracht op, rijdt voor ons pand langs 

en neemt vervolgens de eerste weg rechts. Na ongeveer 100 meter (voorbij de peuterspeelzaal en 

nagenoeg tegenover de school) ziet u aan uw rechterhand een ijzeren hek met daarop een bord 

van Z29 bedrijvencentrum. U rijdt door dit hek het plein op, langs de schutting, en kunt aan de 

linkerkant parkeren op een plek waarbij een bordje staat met onze bedrijfsnaam. 

 

Routebeschrijving vanaf richting Leeuwarden: 

U volgt de A32 tot de afslag bij de McDonald’s richting Meppel en De Wijk (dit is afslag 2 en dus 

niet afslag 3 richting Meppel-Noord!). Bij de rotonde neemt u de 2e afslag. Bij de verkeerslichten 

gaat u rechtsaf de Hoogeveenseweg op. Deze weg volgt u tot u over het spoor komt en in de bocht 

naar rechts gaat u linksaf het Oosteinde op (nog vóór de verkeerslichten). Het Oosteinde gaat bij 

de kruising waarbij u rechtdoor gaat, over in de Heerengracht. Als u niet verder mag doorrijden (na 

ongeveer 300 meter), gaat u linksaf de Catharinastraat in. Na ongeveer 100 meter (voorbij de 

peuterspeelzaal en nagenoeg tegenover de school) ziet u aan uw rechterhand een ijzeren hek met 

daarop een bord van Z29 bedrijvencentrum. U rijdt door dit hek het plein op, langs de schutting, 

en kunt aan de linkerkant parkeren op een plek waarbij een bordje staat met onze bedrijfsnaam. 

 

Routebeschrijving vanaf richting Groningen/Hoogeveen: 

U volgt de A28 tot de afslag richting De Wijk en Leeuwarden (dit is afslag 24), deze neemt u. Bij de 

rotonde neemt u de 2e afslag en gaat via de N851 richting Meppel. Net binnen de bebouwde kom 

van Meppel neemt u bij de rotonde de 2e afslag en gaat in feite dus rechtdoor. U blijft rechtdoor 

rijden, langs het ziekenhuis, richting de stad en blijft ook bij de verkeerslichten telkens rechtdoor 

gaan (dit is de Hoogeveenseweg) tot u over het spoor komt. Over het spoor maakt de weg een 

bocht naar rechts en in die bocht gaat u linksaf het Oosteinde op (nog vóór de verkeerslichten). 

Het Oosteinde gaat bij de kruising waarbij u rechtdoor gaat, over in de Heerengracht. Als u niet 

verder mag doorrijden (na ongeveer 300 meter), gaat u linksaf de Catharinastraat in. Na ongeveer 

100 meter (voorbij de peuterspeelzaal en nagenoeg tegenover de school) ziet u aan uw 

rechterhand een ijzeren hek met daarop een bord van Z29 bedrijvencentrum. U rijdt door dit hek 

het plein op, langs de schutting, en kunt aan de linkerkant parkeren op een plek waarbij een bordje 

staat met onze bedrijfsnaam. 

 

Openbaar vervoer: 

Vanaf het NS-station steekt u bij het zebrapad over en loopt bij Hotel Café Restaurant “De Poort 

van Drenthe” de Emmastraat in. Bij de 2e mogelijkheid gaat u linksaf via een doorsteek in de 

Emmastraat naar de Wilhelminastraat. U loopt rechtsaf de Wilhelminastraat in en volgt deze totdat 

u uitkomt op de Heerengracht. Deze volgt u linksaf tot u vlak bij de brug nummer 1 aan uw 

linkerhand vindt. De totale loopafstand bedraagt ongeveer 1 kilometer en kunt u in ongeveer 10 

minuten afleggen.  


