
Routebeschrijving 's-Hertogenbosch via A59 

 
 
 
 
 
 
 

 Vanuit ’s-Hertogenbosch volgt u de A59 richting Waalwijk / Raamsdonksveer. 
 

 Bij knooppunt Hooipolder rijdt u door links voor te sorteren de A27 richting Breda 
op. Neem op de A27 de eerste afslag ter hoogte van hectometerpaaltje 14,5 
(Afrit 19: Oosterhout / Dongen). 

 

 Aan het einde van de afrit bij de verkeerslichten linksaf (ANWB-bord “Oosterhout”). 
Direct na 150 meter de eerste afslag nemen richting “Centrum-Oost / H Amphia”. 
Bij de verkeerslichten bovenaan de afrit links richting “Centrum-Oost / H Amphia / 
Oost / Zuid”. 

 

 Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor en vervolgens na het BP-benzinestation 
op de eerste rotonde rechtdoor. Bij de verkeerslichten eveneens rechtdoor en 
vervolgens bij de volgende rotonde, waarbij u aan uw rechterhand een kerk ziet, 
rechtsaf slaan, de Ridderstraat in. 

 

 Bij de verkeerslichten op het kruispunt van de Ridderstraat en de Keiweg rechtdoor 
rijden. Bij de tweede verkeerslichten eveneens rechtdoor, de Ridderstraat blijven 
volgen. 

 

 Bij de volgende verkeerslichten, op het kruispunt van de Ridderstraat en de 
Bouwlingstraat, rechtsaf slaan, de Bouwlingstraat in. 

(Volg de ANWB-borden  Parking) 
 

 De ingang van onze parkeergarage  Parking bevindt zich na circa 
150 meter aan de rechterzijde, tussen ons kantoorpand en appartementencomplex 
“De Regentes”. 

 

 U kunt bij de inrit op de informatieknop drukken, waarna onze receptioniste de 
slagboom voor u zal openen. 

 
 
 

 

Indien u beschikt over een navigatiesysteem raden wij u aan als 
bestemming Bouwlingplein 30 in Oosterhout op te geven. 

 

 Dit is het adres van onze parkeergarage                 Parking. 



 

Vanuit Rotterdam / 
Bergen op Zoom / 
Antwerpen 
(A16 / A59) 

Vanuit Amsterdam / Utrecht 
/ Gorinchem (A27) 
Vanuit ’s-Hertogenbosch 
(A59 / A27) 

Vanuit Breda / Eindhoven / 
Tilburg (A27 / A58) 
Vanuit Rijen en Dorst 

Vanuit Dongen 
Vanuit Breda / Teteringen 

  

GGeebbrruuiikk     PPaarrkkiinngg  

UU  kkuunntt  ggrraattiiss  ggeebbrruuiikkmmaakkeenn  vvaann  oonnzzee  ppaarrkkeeeerrffaacciilliitteeiitteenn  iinn  ddee   PPaarrkkiinngg  
aacchhtteerr  oonnss  kkaannttoooorrggeebboouuww..  BBiijj  ddee  iinn--  eenn  uuiittrriitt  kkuunntt  uu  oopp  ddee  iinnffoorrmmaattiieekknnoopp  
ddrruukkkkeenn,,  wwaaaarrnnaa  oonnzzee  rreecceeppttiioonniissttee  ddee  ssllaaggbboooomm  zzaall  ooppeenneenn..  
  

OOookk  kkuunntt  uu  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  uuww  bbaannkkppaass  ttooeeggaanngg  kkrriijjggeenn  ttoott  ddee  ppaarrkkeeeerrggaarraaggee..  
NNaa  uuww  bbeezzooeekk  oonnttvvaannggtt  uu  vvaann  oonnzzee  rreecceeppttiioonniissttee  eeeenn  kkoorrttiinnggsskkaaaarrttjjee  oomm  ggrraattiiss  
mmeett  uuww  bbaannkkppaass  uuiitt  ttee  rriijjddeenn..  MMoocchhtteenn  zziicchh  pprroobblleemmeenn  vvoooorrddooeenn  bbiijj  hheett  iinn--  ooff  
uuiittrriijjddeenn  vvaann  ddee  ggaarraaggee  ddaann  kkuunntt  uu  ttee  aalllleenn  ttiijjddee  hhuullpp  vvrraaggeenn  vviiaa  ddee  iinntteerrccoomm..  
  

   
MMiinnddeerrvvaalliiddeenn  kkuunnnneenn  ggrraattiiss  ppaarrkkeerreenn  oopp  ddee  aaaannggeedduuiiddee  ppaarrkkeeeerrppllaaaattss  
aaaann  ddee  vvoooorrzziijjddee  vvaann  hheett  FFoorrvvmm  FFiinnaanncciieeeell  CCeennttrruumm  ((BBoouuwwlliinnggpplleeiinn)).. 


