
 
 

 
 
 

Routebeschijving Meditel Heerenveen 
P/a Tigra Fysiotherapie 
It hege Stik 2 
8445 PZ Heerenveen 

 
 
 
Bereikbaar met eigen vervoer 
Vanuit Leeuwaarden 

 
U volgt de A32 richting Heerenveen 
· Bij aansluiting Heerenveen-Oranjewoud draait u rechts van de A32, verder op de Oranje- 
Nassaulaan volg de aanwijzingen: Heerenveen/ Oranjewoud, neem deze afslag 
Bij aansluiting Heerenveen-centrum (11) rechts afslaan naar de OranjeNassaulaan en volg de 
aanwijzingen: Heerenveen 
· Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor.Vervolgens gaat u over het spoor.Dan gaat u bij de 
stoplichten linksaf. 
Bij de rotonde gaat linkssaf, het parkeer terrein van de sportvelden op. 
Meditel bevindt zich in het glazen pand van Tigra Fysiotherapie op de 1ste etage 
( uiterst linker pand vanaf parkeerterrein gezien). 

Vanuit Groningen 
 

U volgt de A7 richting Heerenveen 
Bij knooppunt Heerenveen schuin rechts aanhouden naar A32 volg aanwijzingen: Heerenveen/ 
Zwolle, neem afslag Heerenveen/ Oranjewoud 
Bij aansluiting Heerenveen-centrum (11) rechts afslaan naar de OranjeNassaulaan en volg de 
aanwijzingen: Heerenveen 
Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor.Vervolgens gaat u over het spoor.Dan gaat u bij de 
stoplichten linksaf. 
Bij de rotonde gaat linksaf, het parkeer terrein van de sportvelden op. 
Meditel bevindt zich in het glazen pand van Tigra Fysiotherapie op de 1ste etage 
( uiterst linker pand vanaf parkeerterrein gezien). 

Vanuit Lelystad 
 

U volgt de A6 richting Groningen/ Leeuwarden 
Bij knooppunt Joure houdt u rechts aan en volgt u de aanwijzingen: Heerenveen/ Leeuwarden/ 
Groningen ( 1ste afslag) 
U volgt u weg op de A7 richting Heerenveen/ Leeuwarden/ Groningen 
Bij knooppunt Heerenveen schuin rechts aanhouden naar A32 volg aanwijzingen: Heerenveen/ 
Zwolle, neem afslag Heerenveen/ Oranjewoud 
Bij aansluiting Heerenveen-centrum (11) rechts afslaan naar de OranjeNassaulaan en volg de 
aanwijzingen: Heerenveen 
Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor.Vervolgens gaat u over het spoor.Dan gaat u bij de 
stoplichten linksaf. 
Bij de rotonde gaat linksaf, het parkeer terrein van de sportvelden op. 
Meditel bevindt zich in het glazen pand van Tigra Fysiotherapie op de 1ste etage 
( uiterst linker pand vanaf parkeerterrein gezien). 

 
Vanuit Zwolle 

 
Volg de A28 richting Meppel/ Hardenberg 
Bij splitsing autosnelwegen rechts aanhouden op de A32 richting: Meppel/ Leeuwarden 
Bij aansluiting Heerenveencentrum (11) rechts afslaan naar de OranjeNassaulaan en volg de 



aanwijzingen: Heerenveen/ Oranjewoud, neem deze afslag en ga linksaf. 
Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor.Vervolgens gaat u over het spoor.Dan gaat u bij de 
stoplichten linksaf. 
Bij de rotonde gaat linksaf, het parkeer terrein van de sportvelden op. 
Meditel bevindt zich in het glazen pand van Tigra Fysiotherapie op de 1ste etage 
( uiterst linker pand vanaf parkeerterrein gezien). 

 

 
Bereikbaar met het openbaar vervoer Vanaf NS Station Heerenveen, kunt u bus 115 nemen richting 
Assen (via Jubbega), vervolgens stapt u uit bij Bushalte Heidetunnel. 
Vanaf hier is het 4 minuten lopen naar de Meditel vestiging. Meditel bevindt zich recht achter de 
sportvelden van Sporthal de Kamp 

 
 
 

 


