
De praktijk is gevestigd op: 
 
Onderwierum 8 
9959 TA Onderdendam 
050-549.33.55 
www.dokterjansen.NET 
 
Voor praktische vragen kunt u mailen naar maflodder@antenna.nl met de praktijkassistente, mw. Marina 
van Haalen. 

Routebeschrijving 

Per auto, vanaf Groningen 

→ Rij naar Groningen. Op of voor de ringweg volg de borden Bedum. Nog vóór Bedum verschijnt ook 
de plaatsnaam Onderdendam op de richtingborden. Volg de bestemming Onderdendam. 

→ U rijdt dan eerst door het dorp Bedum. 
→ Aan de andere kant van Bedum kruist u een spoorwegovergang. 
→ Over de spoorlijn rijdt u 200 meter door, en slaat u bij de eerste openbare weg links af. Deze weg 

heet ‘Wroetende Mol’. 
→ Op de Wroetende Mol slaat u de 1e weg rechtsaf (dit is een 4-sprong). 
→ Na ruim 1 kilometer is er linksaf een betonweg. Bij deze afslag staat een bord “Doodlopende weg” 

en daaronder een bord met “Onderwierum 12, 13, 14 en 7, 8, 9”. 
 
→ Volg verder de uitleg bij "Alle richtingen" hieronder. 

Per auto, vanaf Onderdendam 

→ Vanaf de ophaalbrug in Onderdendam ziet u het monumentale Waterschapshuis en op de hoek het 
Dorpshuis. 

→ Sla bij het Waterschap rechtsaf tussen Waterschapshuis en Dorpshuis door. 
→ Sla de eerste straat linksaf: Dit heet de 'Stadsweg'. 
→ Rijdt het dorp uit. 
→ Na ruim 1 kilometer is er rechtsaf een betonweg. Bij deze afslag staat een bord “Doodlopende 

weg” en daaronder een bord met “Onderwierum 12, 13, 14 en 7, 8, 9”. 
 
→ Volg verder de uitleg bij "Alle richtingen" hieronder. 

Alle richtingen 

→ Volg dit beton pad, het eerste deel is recht, aan het einde van het rechte eind is een afslag naar 
rechts. 

→ Ga daar niet naar rechts maar volg de kronkelende weg. 
→ Aan het eind van de kronkelweg komt u bij een T-splitsing, met rood-wit hek. 
→ Ga daar rechtsaf. 
→ Na 200 meter is het de eerste inrit aan de rechterkant: Onderwierum 8. 
→ Er is zijn 2 groene metalen palen aan de zijkanten. U ziet een bord met een pijl naar de praktijk. 
→ Rij de inrit op, u kunt daar uw auto parkeren. 
→ U kunt dan rechts van het gebouw naar de praktijkingang lopen.  



Per openbaar vervoer 
Als er een probleem is om met eigen vervoer hier te komen, dan kunt u per bus of trein reizen. 
U kunt dan bij het maken van de afspraak vooraf overleggen dat u van de trein of bus wordt afgehaald 
en na het consult naar station Bedum of de bushalte in Onderdendam terug gebracht. Meldt dan ook uw 
mobiele nummer. 

Per trein naar station 'Bedum' 

De trein vanuit Groningen (kies de trein met eindbestemming Delfzijl) rijdt overdag om het half uur. De 
reisduur is 15 minuten vanaf station Groningen naar station Bedum. 
Vandaar wordt u dan opgehaald en teruggebracht. 

Per bus (l i jn 61) naar bushalte 'Onderdendam Brug' 

Streekvervoer buslijn 61 (richting Middelstum) vertrekt vanaf Groningen station, ± elk half uur. U kunt 
natuurlijk ook op een latere halte opstappen. Kijk evt. op http://www.9292.nl. 
Vanaf station Groningen duurt de busreis ± half uur. Uitstappen bij de halte 'Onderdendam Brug'. 
Vandaar wordt u dan opgehaald en teruggebracht. 


