
Routebeschrijving AC Adviseurs 

AC Adviseurs, Abe Lenstra boulevard 52-4, 8448 JB  HEERENVEEN, 0513 – 64 88 54 

 

 
 

  

Komende via A7 Amsterdam/Joure óf Groningen/Drachten richting Heerenveen  
 

• U volgt de A7 vanuit Joure richting Groningen óf wanneer u vanuit Drachten komt 
richting Amsterdam 

• Neem bij knooppunt Heerenveen afslag A32 richting Meppel 

• Neem direct afrit 12 richting Heerenveen-Centrum (ter hoogte van McDonald's) 

• Einde afrit: rechtsaf bord Heerenveen/Sportstad volgen (K.R. Poststraat) 

• Direct bij verkeerslichten linksaf de borden Sportstad en P1 volgen (Stadionweg) 

• Eerstvolgende afslag rechtsaf het bord P1 volgen (Atalantastraat) 

• Rij na circa 300 meter linksaf  het bord P1 blijven volgen (Abe Lenstra boulevard) 

• Nadat u het Abe Lenstra stadion voorbij bent, vindt u AC Adviseurs aan de 
rechterzijde van de Abe Lenstra boulevard (zie plattegrond) 

• U kunt voor het kantoor parkeren 
 
 
Komende via A32 Meppel richting Leeuwarden 
 

• Komende vanaf de A28 op knooppunt Lankhorst de A32 richting Leeuwarden volgen 

• Neem afslag 11 Heerenveen-Oranjewoud 

• Einde afrit: linksaf bord Heerenveen/Abe Lenstra volgen (Oranje Nassaulaan) 

• De borden Sportstad en P1 volgen en eerste weg rechts af slaan (Stadionweg) 

• Eerste weg links, het bord P1 blijven volgen (Abe Lenstra boulevard) 

• U rijdt langs P5 naar P1. U vindt AC Adviseurs aan de linkerzijde van de Abe 
Lenstra boulevard, voordat u bij het Abe Lenstra stadion bent (zie plattegrond) 

• U kunt voor het kantoor parkeren 
 
 
Komende via A32 Leeuwarden richting Meppel 
 

• U volgt de A32 vanuit Leeuwarden richting Meppel 

• Neem direct na knooppunt Heerenveen afrit 12 richting Heerenveen-Centrum 

• Einde afrit: rechtsaf bord Heerenveen/Sportstad volgen (K.R. Poststraat) 

• Direct bij verkeerslichten linksaf de borden Sportstad en P1 volgen (Stadionweg) 

• Eerstvolgende afslag rechtsaf het bord P1 volgen (Atalantastraat) 

• Rij na circa 300 meter linksaf het bord P1 blijven volgen (Abe Lenstra boulevard) 

• Nadat u het Abe Lenstra stadion voorbij bent, vindt u AC Adviseurs aan de 
rechterzijde van de Abe Lenstra boulevard (zie plattegrond) 

• U kunt voor het kantoor parkeren 
 
 
Openbaar vervoer 
Reist u per trein dan kunt u vanaf het station lopend of per bus naar AC Adviseurs. De 
Abe Lenstra boulevard ligt op ongeveer 15 – 20 minuten lopen van het station. 


