
De locatie in Leeuwarden is gelegen aan het Noordvliet en is één van de 500 rijksmonumenten van 
Leeuwarden. Het beste kunt u onze locatie dan ook bereiken middels het Openbaar Vervoer. Vanaf 
het Centraal Station kunt u vrij eenvoudig overstappen op de bus of loopt u binnen 15 minuten naar 
onze locatie. De verschillende mogelijkheden worden hier voor u toegelicht.

Driessen HRM
locatie Leeuwarden
Routebeschrijving

Noordvliet 19
8921 GD Leeuwarden

t. 058 - 205 10 00
leeuwarden@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Graag verwijzen wij u voor het plannen van uw reis naar de 
volgende website: www.ns.nl of www.9292.nl.

Per bus
Vanaf Centraal Station
Vanaf het Leeuwarden Centraal Station neemt u buslijn 3 
richting Camminghaburen of buslijn 8 richting de Vrijheidswijk. 
Beide buslijnen stoppen bij de halte Oosterkade.

• Bij de bushalte loopt u rechtdoor richting de Vlietsterbrug en 
na 20 meter gaat u rechtsaf over de Vlietsterbrug; 

• Na de brug gaat u rechtsaf naar de Oostergrachtswal en na 10 
meter gaat u linksaf naar het Noord-Zuidvliet; 

• Na 65 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

Centraal Station Leeuwarden



www.driessen.nl

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

• Vanaf de hoofdingang van het station gaat u naar rechts. Bij 
de stoplichten gaat u linksaf;

• Vervolgens loopt u richting het Zuiderplein. Deze straat 
loopt richting de Blokhuisbrug/ Zuidergrachtswal;

• Vervolgens gaat u rechtsaf naar de Keizersgracht. Deze weg 
volgt u en u slaat de 2e weg rechtsaf naar de Vlietsterbrug;

• Na de brug gaat u rechtsaf en na 10 meter direct linksaf. Na 
65 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

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:

Parkeergarage Hoeksterend
Hoeksterpad 3
8911 JV Leeuwarden

Parkeren
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage Hoeksterend, Hoek-
sterpad 3 in Leeuwarden. Deze parkeergarage staat aangegeven 
vanaf de Oosterkade en is geopend van maandag t/m zaterdag 
van 07.00 uur tot 22.00 uur.

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM
• Vanuit de parkeergarage gaat u richting het Hoeksterpad. 

U loopt rechtdoor richting de Amelandsdwinger en de 
Nieuwekade;

• Bij de Vlietsterbrug slaat u linksaf;
• Na de brug gaat u rechtsaf en na 10 meter direct linksaf; 
• Na 65 meter ziet u Driessen HRM aan de linkerkant.

Opmerking: voor de locatie zelf zijn diverse 
parkeerplaatsen, waar u door middel van de parkeermeter 
moet betalen. Houdt u hiervoor het adres aan van Driessen 
HRM, Leeuwarden.
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