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Locatie Drachten 
 

Adres 

Power4People 

Morrapark Drachten  

Morra 2 (ingang Noord) 

Kamer 160 

9204 KH Drachten 

 
 

Gebouw 

In de hal kun je je melden via de intercom bij Morra Facilities door middel van het intoetsen van het 

nummer 07, zij openen dan de deur. Neem vervolgens de trap of lift naar de eerste verdieping. In de 

linkerhoek staat een bordje ‘Wachtruimte’. Daar kun je plaatsnemen, je coach haalt je hier op. 

 
 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer  

Vanuit station Leeuwarden neem je de Qliner 320 naar Drachten, bushalte Knobeldorffpin. Hier stap 

je over op de Qliner 304 richting Drachten Himsterhout en stap je uit bij bushalte Eems. Vanaf hier is 

het nog 9 minuten lopen over de Overstesingel. Vervolgens ga je linksaf bij Morra en zie je Morrapark 

aan de rechterhand. 

 

Vanuit station Groningen neem je de Qliner 314 naar Drachten, bushalte Eems. Vanaf hier is het nog 

9 minuten lopen over de Overstesingel. Vervolgens ga je linksaf bij Morra en zie je Morrapark aan de 

rechterhand. 

 

Bereikbaarheid met de auto 

Vanuit Heerenveen en Groningen: volg de A7. Neem afslag 29-Drachten-Centrum richting Drachten-

Centrum/Drachten-West.  
 

Vanuit Utrecht: Volg de A27, A6 en A7. Neem afrit 29-Drachten-Centrum vanaf de A7.  
 

Vanaf afrit 29: Vervolg je route op de Zuiderhogeweg en neem op de rotonde de 3e afslag naar de 
Overstesingel. Bij de volgende rotonde ga je rechtdoor. Neem vervolgens de eerste afslag links naar 

Morra. Volg deze weg en houdt rechts aan. Aan de rechterkant bevindt zich Morra 2. Neem de eerste 

oprit naar de parkeerplaats, daar bevindt zich ingang Noord. 

 

Kan je het niet vinden of heb je andere vragen? 

Neem contact op met je coach of bel ons hoofdkantoor in Utrecht op 030-691 1666.  

 

http://www.power4people.nl/

