
 
Vismarkt 54a 
9711 KV Groningen  
Tel: (+31) 050 – 311 2013 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 

 
 
Vanuit Assen (A28): 
Via de Julianaweg kom je Groningen binnen. Vlak voor het 
Julianaplein houd je rechts aan en volg je het bord 
‘Centrum’. Je rijdt over het spoorviaduct heen. Bij de 
stoplichten ga je rechtdoor. Je arriveert op het Emmaplein en 
volgt de weg. Je rijdt richting centrum. Bij het Gedempte 
Zuiderdiep ga je rechtsaf. Je rijdt nu op de parallelweg van 
het Gedempte Zuiderdiep. Je neemt de derde straat linksaf 
(net voorbij de Pathé bioscoop) over het Zuiderdiep heen en 
arriveert in de Haddingestraat. Aan het eind van de weg 
bevindt zich de parkeergarage. (Parkeergarage Centrum). Als 
je de parkeergarage uitloopt bij de Haddingestraat, ga je 
naar rechts de Vismarkt op. Op de Vismarkt ga je linksaf en 
loop je rechtdoor. YoungCapital is gevestigd boven de Sumo. 
Links van het pand bevindt zich de deur.  
 
Vanuit Drachten (A7): 
Vanuit Drachten neem je afslag Helpman 37. Je gaat linksaf 
de Hereweg op richting centrum. Je rijdt rechtdoor en gaat 
bij het grote kruispunt met de stoplichten linksaf (links op de 
hoek zit de ABN AMRO). Bij de tweede stoplichten ga je 
rechtsaf. Je arriveert op het Emmaplein en volgt de weg. Je 
rijdt richting centrum. Bij het Gedempte Zuiderdiep ga je 

rechtsaf. Je rijdt nu op de parallelweg van het Gedempte 
Zuiderdiep. Je slaat de derde straat linksaf (net voorbij de 
Pathé bioscoop) over het Zuiderdiep heen en arriveert in de 
Haddingestraat. Aan het eind van de weg bevindt zich de 
parkeergarage. (Parkeergarage Centrum). Als je de 
parkeergarage uitloopt bij de Haddingestraat, ga je naar 
rechts de Vismarkt op. Op de Vismarkt ga je linksaf en loopt 
rechtdoor. YoungCapital is gevestigd boven de Sumo. Links 
van het pand bevindt zich de deur.  
 

 
Je komt aan op het Centraal Station Groningen. Je neemt de 
stadsbus Bus 5 (UMCG), Bus 6 (Vinkhuizen), Bus 16 
(Vinkhuizen via Hoendiep), Bus 9 (Station Noord), Bus 39 
(Surhuisterveen), Bus 8 (Hoogkerk) of Bus 88 (Leek). Je stapt 
uit op de A-Kerkhof en loopt richting de Vismarkt. 
YoungCapital is gevestigd boven de Sumo. Links van het 
pand bevindt zich de deur. 


