FABERZAAL
ROUTEBESCHRIJVING
FABERZAAL UMCG

Ant. Deusinglaan 1
9713 AV Groningen

Openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal station neemt u buslijn 3 (Lewenborg), buslijn 4 (Beijum) of buslijn 5 (P+R
Euroborg)
Bushalte UMCG Noord uitstappen (Noordkant UMCG)
Binnenkomst bij Antonius Deusinglaan 1 (FMW-gebouw)

Volg groene borden gebouw 3218 (Centrale Dienst Proefdieren), neem de lift naar de tweede etage
en volg weer de borden gebouw 3218. Zie onderstaande beschrijving van de looproute

Route beschrijving (auto):
Op de A7/A28 borden UMCG volgen
Van A7/A28 - Europaweg
2e kruising (stoplichten) Damsterdiep rechtdoor – Petrus Campersingel
Niet de afslag UMCG nemen
2e kruising (stoplichten) Petrus Campersingel / Ant. Deusinglaan linksaf
1e inrit links (terrein UMCG), volg borden parkeergarage Noord. Zie onderstaande beschrijving van
de looproute

Hoofdingang FMW-gebouw:

Bushalte UMCG-Noord (Lijn 3 en 6)
Bushalte UMCG-Noord (Lijn 5)

Looproute Antonius Deusinglaan 1 naar de CDP

Via de trappen en de draaideur gaat u Ant. Deusinglaan 1 binnen. (Volg de groene borden van gebouw
3218).
U loopt langs de balie helemaal rechtdoor tot aan de achterkant van het gebouw. Daar bevinden zich
de liften (aan uw linkerhand om de hoek). Neem de lift naar de tweede etage.

Als u uit de lift komt, loopt u in de richting van de pijl op de vloer voorbij de klapdeuren. U gaat over de brug
(links en rechts ramen) en aan het eind vindt u links de Faberzaal.
.

Looproute Parkeergarage Noord naar de CDP
U verlaat de parkeergarage via het trappenhuis en komt uit in de hal van het UMCG

Loop de hal in en loop rechtdoor tot u bij de informatiebalie ‘Ingang Noord’ aankomt (aan uw
rechterkant). Sla op dat punt af naar links, u ziet dan aan uw linkerkant ‘de Brug’ staan, neem de lift
naar de tweede etage.

Aangekomen op de 2e etage gaat u door de klapdeuren aan uw rechterhand. U blijft deze gang volgen.
U komt uit bij de Faberzaal waar zich de brugverbinding met gebouw 3215 en gebouw 3218 bevindt. U
loopt voorbij tot aan de Faberzaal.
.

