Routebeschrijving
Entreon
Magistratenlaan 160-162
5223 MA ‘s-Hertogenbosch
Telefoon 0900 - 92 94
U komt met de auto
Komende vanaf Utrecht (A2)

Volg de borden A2 richting ‘s-Hertogenbosch en neem de afslag A59 richting Waalwijk.
Neem vervolgens de afslag 45 (ring ‘s-Hertogenbosch West).

Komende vanaf Breda (A59)

Neem afslag 45 (ring ‘s-Hertogenbosch/Centrum).
Voor beide richtingen geldt dat u bij de eerste 3 kruispunten met verkeerslichten rechtdoor gaat
richting ring ‘s-Hertogenbosch/Vught. Vervolgens gaat u bij het 4e verkeerslicht links af (Paleiskwartier/
Station). Dit is de Magistratenlaan.

Komende vanaf Arnhem (A50/59)

Volg bij knooppunt Hintham de borden A2 richting Eindhoven/Tilburg (ring ‘s-Hertogenbosch Zuid).
Vervolgens houdt u bij knooppunt Vught de richting Tilburg aan. Neem dan afslag 1 (ring
‘s-Hertogenbosch West/Vught centrum). Aan het einde van de afrit gaat u links af richting
Ring ‘s-Hertogenbosch West.

Komende vanaf Eindhoven (A2)

Neem bij knooppunt Vught afrit 23 (ring ‘s-Hertogenbosch West/Centrum/Tilburg). Rijdt bij de volgende
2 kruisingen met verkeerslichten recht door (Ring ‘s-Hertogenbosch West).

Komende vanaf Tilburg (A65)

Neem bij knooppunt Vught afrit 1 (‘s-Hertogenbosch West/Centrum/Eindhoven). Aan het einde van
de afrit rechtsaf gaan (ring ‘s-Hertogenbosch West/Centrum). Ga bij het volgende kruispunt rechtdoor.
Voor alle drie de richtingen geldt dat u bij het daarop volgende kruispunt rechtdoor moet gaan.
U komt dan op de Randweg. Bij het verkeerslicht waar staat aangegeven Paleiskwartier/Station gaat
u rechtsaf. Dit is de Magistratenlaan.

Parkeren

Na ongeveer 500 meter gaat u links af (parkeren Paleiskwartier). De parkeergarage heeft zijn ingang
aan de Hugo de Grootlaan. Vanuit de parkeergarage zijn meerdere uitgangen. De uitgang Noord (aan
de Hugo de Grootlaan) heeft een lift (voor rolstoelgebruikers). Komende vanuit de uitgang Noord
gaat u naar rechts richting het spoor en dan rechts af. U bevindt zich dan op de Magistratenlaan.
Overige bezoekers kunnen de uitgang Oost (Bordeslaan) nemen waarna u op de Bordeslaan komt.
U loopt richting de spoorlijn. Het Entreon bevindt zich dan links van u.

U komt met het openbaar vervoer
Neem de trein naar het station ‘s-Hertogenbosch. Loop naar de uitgang Paleiskwartier. Ga met de (rol)
trap of lift naar beneden. Daar aangekomen gaat u linksom terug naar het spoor en vervolgens naar
rechts. U bevindt zich dan op de Magistratenlaan. Neem bij het Entreon de ingang met de
schuifdeuren.
• Voor de meest actuele informatie, kijk op www.ov9292.nl
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