Skagerrak 2

Omschrijving
Skagerrak 2 is een kantoorpand dat deel uitmaakt van de drie torens van de Kielerbocht. Hoewel Skagerrak een typisch
kantoorpand is, heeft het een zeer moderne look and feel. De torens zijn voorzien van strakke raampartijen en
donkergrijze kozijnen die worden afgewisseld met gemetselde gevels. De inrichting van het pand is modern, licht en
luxueus. Ieder pand heeft een eigen entree en het is mogelijk om reclame-uitingen op de gevels te laten plaatsen.

Omgeving
Skagerrak 2 is gelegen op een van de grootste bedrijventerreinen van Groningen: de Eemspoort. Gelegen in Groningen
zuidoost en met een oppervlakte van zo’n 112 hectare is de Eemspoort een belangrijk gebied voor Groningen. De
economische groei in Groningen is de laatste jaren aanzienlijk. Het totaal aantal ondernemingen in de provincie
Groningen bedraagt zo'n 25.000 tot 26.000, waarvan circa 600 bedrijven gevestigd in de Eemspoort. Vanwege de ligging
is Skagerrak uitstekend te bereiken met de auto. Op hetzelfde perceel bevinden zich ook de Waarborg panden Kieler
Bocht 3 en 5. Het bedrijventerrein Eemspoort is sinds 2000 in ontwikkeling en sluit aan op de bedrijventerreinen
Euvelgunne en Driebond. Het terrein is direct gelegen aan de zuidelijke ringweg van Groningen en de A7. Naast de
huidige eerste en tweede zal ook een derde fase van Eemspoort (in totaal nog een 10 hectare) worden ontwikkeld. Het is
een bedrijventerrein met een uitstekende uitstraling en een goede bereikbaarheid. De combinatie met de ecologische
Hunzezone, die de afgelopen jaren is herontwikkeld, maakt het gebied bovendien uniek.

Fact sheet
Algemeen
Adres

Skagerrak 2
9723 JR Groningen

Omgeving

Bedrijventerrein Eemspoort

Bouwlagen

3

Soort aanbod

Huur

Oppervlakte

963 m

Functie

Kantoorruimte
Bedrijfsruimte

Parkeerplaatsen

90

Afstand centrum

3,2 km

Afstand (trein)station

3,4 km

Afstand bushalte

270 m

Uitvalswegen

A7, N7

2

Bewoners
Met trots zijn dit onze bewoners van Skagerrak 2 in Groningen.

