
 

 
Willemskade 16 
8911 BB Leeuwarden 
Tel: (+31) 058 - 294 8580 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 

 

 

 
Vanuit Harlingen: 
Je rijdt het richting centrum Leeuwarden. Blijf de borden 
centrum/NS station volgen. Voor het NS station sla je rechtsaf 
richting de rotonde, waar je aan je linkerhand de grote 
Achmea-toren ziet. Bij de rotonde ga je rechtdoor richting het 
centrum. Je rijdt nu de brug over en neemt meteen de eerste 
afslag links. Je rijdt nu op de Willemskade met op nummer 
16 YoungCapital. 
 
Vanuit Hardegarijp: 
Je rijdt het richting centrum Leeuwarden. Blijf de borden 
centrum/ NS station volgen. Voor het NS station slaat u 
rechtsaf richting de rotonde waar u aan uw linkerhand de 
grote Achmea-toren ziet. Bij de rotonde ga je rechtdoor 
richting het centrum. Je rijdt nu de brug over en neemt 
meteen de eerste afslag links. Je rijdt nu op de Willemskade 
met op nummer 16 YoungCapital. 
 
 

Vanuit Drachten/Heerenveen/Groningen (A7): 
Neem vanaf de Waldweg (N31) de eerste afslag naar 
Leeuwarden. Ga rechtsaf richting Leeuwarden over de 
Drachtsterweg. Bij de eerste stoplichten gaat u rechtdoor 
richting het centrum. Op het kruispunt Drachtsterplein ga je 
linksaf richting het Medisch Centrum Leeuwarden. Je rijdt 
vervolgens de eerste stoplichten voor het Medisch Centrum 
Leeuwarden voorbij. Bij de tweede stoplichten slaat u rechtsaf 
de Oostergoweg op. Je blijft rechtdoor rijden en gaat na 
ongeveer 800 meter over het spoor met de weg mee naar 
links. Je rijdt nu op de Stationsweg richting het NS station. Bij 
de stoplichten ga je rechtdoor, voor het NS station sla je 
rechtsaf richting de rotonde waar je aan je linkerhand de 
grote Achmea-toren ziet. Bij de rotonde ga je rechtdoor 
richting het centrum. Je rijdt nu de brug over en neemt 
meteen de eerste afslag links. Je rijdt nu op de Willemskade 
met op nummer 16 YoungCapital. 

 
Je komt aan op het Centraal Station Leeuwarden. Vanaf het 
station loop je rechtdoor richting het centrum. Bij de rotonde 
ga je rechtdoor. Nadat je de brug over bent gestoken, ga je 
de eerste weg linksaf langs het water. Dit is de Willemskade. 
YoungCapital is gevestigd op nummer 16. 


