
Харен

(Klaverlaan 37) Ця органічна ферма 
включає контактний зоопарк та ігровий 
майданчик для дітей. Це місце є також 
пунктом соціального проєкту, який надає 
можливість здобути досвід роботи людям 
з розумовими та фізичними вадами.

VIEW ROUTE ON
GOOGLE MAPS!
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https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2495611582/de-hoop
https://www.rommelmarktharen.nl/
https://forum.nl/nl/bibliotheek-haren
https://www.ah.nl/
https://www.mikkelhorst.nl/
https://www.visitgroningen.nl/en/location/1183792237/haren-hortus-botanical-gardens-7
https://wij.groningen.nl/wij-teams/wij-haren/
https://www.strandpaviljoenpaterswoldsemeer.nl/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18h0iDBIpCGy9v3FVWA3YGEpxTUkWVgrW&usp=sharing
https://citycentral.nl/
https://www.facebook.com/citycentralgroningen
https://www.instagram.com/citycentralgroningen/
https://citycentral.nl/activities/welcome-walks


(Raadhuisplein 10) Місця WIJ є майже в 
кожному районі муніципалітету Гронінген, і 
ви можете знайти тут широкий спектр 
заходів – і просто зайдіть на чашку кави та 
поспілкуйтеся. Кафе для батьків і дітей, 
зокрема, є інформативним для батьків і 
розважальним для дітей.
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Ви готові познайомитися зі 
своїм районом? Цей 
самостійний посібник охопить 
необхідні у вашому 
повсякденному житті основи, а 
також приховані дорогоцінні 
камені, які роблять Харен 
унікальним місцем для життя.

Якщо у вас є запитання, 
коментарі чи пропозиції, не 
соромтеся зв’язатися з нами в 
соціальних мережах або 
надіслати електронний лист на 
адресу hallo@citycentral.nl .
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Магазини господарських 
товарів:

(Rijksstraatweg 135) Неподалік від 
Rijksstraatweg ви знайдете традиційний 
голландський вітряк, побудований у 1839 
році. Він називається De Hoop (Надія) і 
протягом багатьох років використовувався 
як олійний та зерновий млин.

- в хорошому стані. Пожертвувані речі 
сортуються, оцінюються, очищаються та 
ремонтуються, якщо необхідно, перед 
перепродажем у магазині.

Вітряк: THE HOPE
(WINDMOLEN: DE HOOP)

(Brinkhorst 3) Бібліотека в Харені є 
частиною загальномуніципальної системи, 
і тут щомісяця проводяться молодіжні 
заходи, як-от Club House та курси 
програмування. Локація Haren працює в 
будні з 10 до 17:30, у суботу з 11 до 14:00 
(вихідний у неділю).

Бібліотека: FORUM HAREN
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(Kerkstraat 27) Albert Heijn (AH) є однією з 
найбільших голландських мереж 
продуктових магазинів, і її можна впізнати 
за блакитною вивіскою. Ще одна 
популярна продуктова мережа — Jumbo 
(жовта табличка), і в Харені знаходится 
два магазини цієї мережі: один на 
Kroonkampweg 10, а другий - на Anjerplein 
31.

Продуктовий магазин: AH 
KERKSTRAAT
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(Stationsplein Haren) Ця залізнична 
станція призначена для міста Харен і 
з’єднується з Гронінгеном. Автобуси також 
регулярно курсують між Хареном і 
центральним вокзалом Гронінгена.

Ми рекомендуємо завантажити ці 
програми для громадського транспорту, 
щоб спланувати свою подорож:
 • 9292: https://9292.nl/en 
 • NS: https://www.ns.nl/en

Залізничний і автовокзал 
Харен

(Rijkstraatweg) Це одна з двох головних 
вулиць Харена з великою кількістю 
магазинів: Kruidvat (Rijksstraatweg 181) — 
магазин господарских товарів та товарів 
побутової хімії  з низькими цінами; Action 
(Rijksstraatweg 193) має бюджетні товари 
для дому; Etos (Rijksstraatweg 169) — це 
аптека безрецептурних ліків і косметики; і 
Benu Apotheek (Rijksstraatweg 194) — це 
аптека для ліків, призначених лікарем. По 
п’ятницях на площі Raadhuisplein також є 
фермерський ринок.
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(Klaverlaan 37) Ця органічна ферма 
включає контактний зоопарк та ігровий 
майданчик для дітей. Це місце є також 
пунктом соціального проєкту, який надає 
можливість здобути досвід роботи людям 
з розумовими та фізичними вадами.

Зоопарк і органічна ферма: 
DE MIKKELHORST

(Kerklaan 34) Ці сади спочатку входили до 
складу Університету Гронінгена в 1917 
році, а сьогодні в них представлений ряд 
різних видів садів з унікальними 
рослинами. Їхній китайський сад, зокрема, 
дуже гарний!

Сади: Хортус Харен 
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Більшість приватних будинків 
використовують картку, щоб позбутися від 
загального сміття. Зв’яжітся зі своїм 
орендодавцем або житловою асоціацією, 
якщо у вас ще немає картки. Є окремі 
контейнери для паперу та скла, які не 
потребують картки.

Відходи11

City Central Groningen

@citycentralgroningen
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(Brinkhorst 13) Kringloopwinkels опулярні в 
Нідерландах, і вони продають 
пожертвований одяг, меблі, книги та інші 
предмети побуту, які все ще знаходяться - 

Секонд-хенд:
KRINGLOOPWINKEL
ROMMELMARKT

Громадський центр:
WIJ HAREN

(Meerweg 209) Прогулянка навколо озера 
чудова, а поруч можна знайти ще один 
старомодний вітряк: De Helper. За цією 
адресою ви знайдете невеликий пляж, а 
по сусідству  - ресторан. Озеро виникло в 
17 столітті і займає площу близько 270 
гектарів.

10 Природа: STRANDPAVILJOEN
PATERSWOLDSEMEER
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