
De locatie in Groningen is gevestigd in het centrum van deze bruisende studentenstad. Het mooie 
authentieke herenhuis bevindt zich tegenover het Groninger Museum en op loopafstand van het 
Centraal Station en de markt van Groningen. De verschillende mogelijkheden worden hier voor u 
toegelicht.

Driessen HRM
locatie Groningen
Routebeschrijving

Ubbo Emmiussingel 21
9711 BB Groningen

t. 050 - 207 00 00
groningen@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per bus
Vanaf Centraal Station
Vanaf Groningen Centraal Station neemt u buslijn 9 richting 
station Noord- Zernike. Buslijn 9 stopt bij halte Hereplein. 
Vanaf hier loopt u in 3 minuten naar onze locatie. 

• Vanaf daar gaat u na 30 meter het Hereplein op. 
• Op de rotonde neemt u vervolgens de eerste afslag naar de 

Ubbo Emmiussingel; 
• Na 190 meter vindt u Driessen HRM aan de rechterkant.

Centraal Station Groningen



Looproute
Vanaf het Centraal Station bereikt u onze locatie te voet al 
binnen 4 minuten.

• Vanaf het Centraal Station neemt u de uitgang; 
• Ga vervolgens linksaf de stationsstraat op richting stations-

plein; 
• Na zo’n 20 meter slaat u rechtsaf richting H.N. Werkman-

brug;
• Dan slaat u vervolgens linksaf de H.N. Werkmanbrug op;
• Aan het einde van de brug gaat u rechtsaf de Ubbo 
 Emmiussingel op;
• Vervolgens slaat u na ongeveer 30 meter linksaf;
• Daarna slaat u rechtsaf om op de Ubbo Emmiussingel te 

blijven;
• Na 70 meter vindt u Driessen HRM aan de linkerkant.

www.driessen.nl

Per auto
Als u met de auto komt raden wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie 
te controleren op www.vananaarbeter.nl. Voer het volgende 
adres in om uw route te plannen naar de dichtstbijzijnde par-
keergarage:

Q-park Museum Centrum
Herepoortenmolendrift 2
9711 DG Groningen

Looproute vanuit de parkeergarage
Vanuit de parkeergarage gaat u richting de Kleine Raamstraat;
• Na 5 meter slaat u af naar de Kleine Raamstraat;
• U vervolgt uw weg gedurende 60 meter naar de Pheben-

straat;
• Aan het eind van de weg slaat u rechtsaf naar de Ubbo 

Emmiussingel;
• Na 100 meter ziet u Driessen HRM aan de rechterkant.

Parkeren
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Museum Centrum, 
Herepoortenmolendrift 2 in Groningen. Deze garage is geopend 
van maandag t/m woensdag van 07.00 - 21.00 uur en donder-
dag t/m zondag van 07.00 - 22.00 uur.

Q-park Museum Centrum


