Adres
Lekkerbeetjesstraat 2-4
5211 AL ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 088 33 02 100

Routebeschrijving
Locatie ’s-Hertogenbosch
Met de auto
Ons nieuwe pand is gelegen aan de
Lekkerbeetjesstraat in ’s
Hertogenbosch. Dit is een zijstraat
van de Koningsweg.
Vanuit Utrecht (A2)
Neem afslag Waalwijk (A59),
vervolgens afslag Centrum/
Maaspoort. Bij de verkeerslichten,
bovenaan de afslag gaat u linksaf
richting Centrum. Volg de borden
Centrum. U gaat rechtdoor, onder de
tunnel voor het station door (onder de
‘Gouden Draak’), en daarna rechtdoor
op de rotonde. Na circa 300 meter, bij
de verkeerslichten, slaat u rechtsaf
naar ons kantoor op de
Lekkerbeetjesstraat.
Vanuit Eindhoven (A2)
Neem afslag ’s-Hertogenbosch
Centrum (afslag 23). Onderaan de
afslag gaat u rechtdoor richting ’sHertogenbosch Centrum. Vervolgens
gaat u bij de eerste verkeerslichten
linksaf (direct na Hotel Van der Valk),
op de rotonde neemt u de eerste
afslag naar rechts richting ’sHertogenbosch Centrum. Bij de
eerstvolgende verkeerslichten gaat u
rechtdoor. Na de 2e stoplichten blijft u
op de linkerbaan rijden. Na circa 50
meter, bij de verkeerslichten, slaat u

linksaf naar ons pand op de
Lekkerbeetjesstraat.
Vanuit Breda (A27/A59)
Neem afslag Centrum/Maaspoort
(afslag 47 op A59). Zie verder bij
routebeschrijving vanuit Utrecht. Bij
de verkeerslichten, bovenaan de
afslag gaat u links richting Centrum.
Volg de borden Centrum. U gaat
rechtdoor, door de tunnel voor het
station (onder de Gouden Draak door)
heen, en daarna rechtdoor op de
rotonde. Na circa 300 meter, bij de
verkeerslichten, slaat u rechtsaf naar
ons kantoor op de
Lekkerbeetjesstraat.
Vanuit Arnhem (A50)
Neem A2 richting Utrecht, vervolg uw
weg op de A59. Neem afslag
Waalwijk (A59), vervolgens afslag
Centrum/ Maaspoort. Bij de
verkeerslichten, bovenaan de afslag
gaat u links richting Centrum. Volg de
borden Centrum. U gaat rechtdoor,
door de tunnel voor het station (onder
de Gouden Draak door) heen, en
daarna rechtdoor op de rotonde. Na
circa 300 meter, bij de
verkeerslichten, ziet u aan uw
rechterhand ons kantoor gevestigd op
de Lekkerbeetjesstraat.

Parkeren
Mocht u met de auto komen, dan kunt
u parkeren op het terrein van Q-park
Station ‘s-Hertogenbosch aan de
Maijweg. Hier gelden de tarieven van
Q-park. Een alternatieve
parkeergelegenheid is het P+R terrein
Deutersestraat (Deutersestraat 2 D
5223 GV 's-Hertogenbosch). Vanaf
hier rijden citybussen richting het
centrum (lijn 60). Stap uit bij de halte
Wilhelminaplein. Vanaf hier loopt u in
vijf minuten naar ons kantoor. Op de
locatie bij de Deutersestraat kunt u na
het parkeren van uw auto, tot
sluitingstijd, gratis een fiets lenen.
Met het openbaar vervoer
Bij aankomst op treinstation ’sHertogenbosch Centraal, neemt u de
uitgang Centrum/Busstation. Loop
vervolgens rechtdoor en neem de
eerste straat rechts: u bevindt zich nu
op de Oranje Nassaulaan. Na het
passeren van een rotonde, gaat de
weg over in de Koningsweg. Na circa
300 meter ziet u bij de verkeerslichten
aan uw rechterhand ons kantoor
gevestigd aan de Lekkerbeetjesstraat.
De loopafstand van treinstation ’sHertogenbosch Centraal naar ons
kantoor bedraagt circa 6 min.

