
Contact
Maandag® Groningen
Van Elmptstraat 12
9723 ZL Groningen

Parkeren
Er zijn parkeerplaatsen beschikbaar bij het pand. 
Deze parkeerplaatsen zijn echter beperkt en  
delen we met de andere bedrijven in het pand. 
Parkeren kan ook tegenover het pand in par-
keervoorziening P2 van het Hitachi Capital Mobility 
Station (ook wel Euroborg stadion genoemd). Vanaf 
deze parkeerplaats hoef je alleen de straat over te 
steken om bij het pand te komen. Houd er rekening 
mee dat je hier betaald moet parkeren.  

Openbaar vervoer
Neem de trein richting station Groningen Europa-
park. Vanaf daar is het nog 9 minuten lopen naar 
de vestiging. Loop vanaf station Europapark naar 
het noordoosten, richting het Europapad. Vervolg de 
weg naar het Harm Buiterplein. Sla na 75 meter 
linksaf naar het Helperpark. Neem na 21 meter een 
flauwe bocht naar rechts naar de Boumaboulevard. 
Neem vervolgens na 400 meter een flauwe bocht 
naar links om op de Boumaboulevard te blijven. Sla 
na 45 meter linksaf naar de van Elmptstraat, waar je 
Maandag® Groningen vindt.

Vanuit richting Amsterdam
1. Neem de A10 richting Amersfoort/Utl
2.  Volg de 3 rechterrijstroken om de afrit A1/E231 te

nemen richting Almere/Amersfoort/Groningen/
Hengelo

3.  Neem de afslag A6 links richting Groningen/
Lelystad/Almere

4.  Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de A6 en
volg de borden

5. Ga rechtdoor om op de A6 te blijven
6. Weg vervolgen naar de A7
7. Weg vervolgen naar de N7
8.  Volg de rechterrijstrook om afrit 38 Groningen te

nemen richting Groningen/Zuidoost
9.  Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden

voor A7/Hoogezand/Nieuweschans/Oldenburg/
E22/Euroborg en voeg in op de Europaweg

10. Sla rechtsaf naar de Boumaboulevard
11. Sla rechtsaf naar de Van Elmptstraat

de leukste
route naar

Vanuit richting Utrecht
1. Rij op de ring Utrecht/de A27
2.  Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt

Almere om de borden A6 richting Almere
Buiten-West/Almere Stad/Almere Haven/
Amsterdam te volgen

3.  Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op
de A6

4. Weg vervolgen naar de A7
5. Weg vervolgen naar de N7
6.  Volg de rechterrijstrook om afrit 38 Groningen

te nemen richting Groningen/Zuidoost
7.  Houd rechts aan bij de splitsing, volg de

borden voor A7/Hoogezand/Nieuweschans/
Oldenburg/E22/Euroborg en voeg in op de
Europaweg

8. Sla rechtsaf naar de Boumaboulevard
9. Sla rechtsaf naar de Van Elmptstraat

Vanuit richting Dordrecht
1. Rij op de N3
2.  Volg de 2 rechterrijstroken om in te voegen op

de A15 richting Gorinchem
3.  Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt 27

Gorinchem om de borden A27/E311 richting
Utrecht te volgen

4. Ga rechtdoor om op de A27 te blijven
5.  Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt

Almere om de borden A6 richting Almere
Buiten-West/Almere Stad/Almere Haven/
Amsterdam te volgen

6.  Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op
de A6

7. Weg vervolgen naar de A7
8. Weg vervolgen naar de N7
9.  Volg de rechterrijstrook om afrit 38 Groningen

te nemen richting Groningen/Zuidoost
10.  Houd rechts aan bij de splitsing, volg de

borden voor A7/Hoogezand/Nieuweschans/
Oldenburg/E22/Euroborg en voeg in op de
Europaweg

11. Sla rechtsaf naar de Boumaboulevard
12. Sla rechtsaf naar de Van Elmptstraat




