Routebeschrijving Sporthal De Spont in Stadskanaal
Vanuit Zwolle
- Vanaf Zwolle rijden richting Hoogeveen/Groningen (A28)
- Neem afslag 32 (Assen Zuid) richting Gieten, Veendam en Rolde
- Ga bij de afslag richting Gieten, Stadskanaal, Emmen de weg af.
- Neem op de rotonde de eerste afslag naar de N34 richting Stadskanaal, Emmen
- Volg de N34 tot de afslag Gasselte (N378) neem deze afslag.
- Op de rotonde de derde afslag (linksaf) richting Stadskanaal.
- Op de volgende rotonde de tweede afslag (rechtdoor) richting Stadskanaal
- In Stadskanaal over de brug bij de eerste rotonde rechtdoor
- Bij de volgende rotonde(ovaal) recht door
- Bij de volgende rotonde rechts af
- Dan bij de vierde rotonde rechts af
- Daarna de derde weg links
- De sporthal vind je aan je linker hand
- Parkeren kan achter de sporthal, of bij AH
Een aantal plaatsen voor De Spont zijn gemarkeerd als een blauwe zone. Denk aan de parkeerschijf

Vanuit Groningen
- Vanaf Groningen neemt u de A7 richting Duitsland
- Neem na ongeveer 18 km afslag 44 (Noordbroek) en dan richting Veendam, Stadskanaal (N33)
- Na ongeveer 8 km komt de afslag richting Stadskanaal (N366)
- Neem bij de eerste rotonde de eerste afslag
- Neem bij de volgend rotonde de tweede afslag (N366)
- Volg deze weg tot na de rode loper(ongeveer 17 km).
- De afslag (na de rode brug) Stadskanaal, Borger eraf (N374)
- Onder aan de afslag rechts af
- Bij de eerste rotonde rechts af (Borgenweg)
- Deze weg gaat (na de bocht) over in de Kinglaan
- Bij de rotonde rechtdoor
- Bij de volgende rotonde rechtsaf
- De eerste straat (parkeerterrein) rechts, dan links aan houden.(rechts ziet u de sporthal)
Een aantal plaatsen voor De Spont zijn gemarkeerd als een blauwe zone. Denk aan
de parkeerschijf
Telefoon : De Spont 0599-659660
Adres : Ghandiplein 4, 9501 DB Stadskanaal

