Routebeschrijving naar BANNING, Spinhuiswal 2 te ’s-Hertogenbosch

Parkeren voor bezoekers BANNING
•

•

Parkeergarage Wolvenhoek (ca. 5 minuten lopen). Adres: Wolvenhoek 12 in ’s-Hertogenbosch.
Bij het verlaten van de parkeergarage gaat u linksaf. Loop rechtdoor totdat u op de Spinhuiswal ter
hoogte van de stoplichten bent. Bij die stoplichten slaat u rechtsaf. U bevindt zich dan aan de
voorzijde van het pand.
Parkeergarage St. Jan (ca. 10 minuten lopen). Adres: Hekellaan 25 in ’s-Hertogenbosch.
Bij het verlaten van de parkeergarage gaat u linksaf. Loop rechtdoor totdat u op de Spinhuiswal
bent. Het pand verschijnt aan uw rechterzijde.

Routebeschrijving vanaf Utrecht (A2)
•
•
•
•
•

Vanaf de A2 neemt u afslag St. Michielsgestel (afslag 22) richting ‘s-Hertogenbosch.
Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Gestelseweg op (N617) richting
’s-Hertogenbosch.
Bij de eerste verkeerslichten linksaf naar de Pettelaarseweg.
Sla na ruim 1,5 km bij de verkeerslichten linksaf richting de Zuidwal.
Op deze kruising bevindt de parkeergarage St. Jan zich aan uw rechterzijde. Mocht u in de
parkeergarage Wolvenhoek willen parkeren, dan rijdt u verder rechtdoor op de Zuidwal en slaat
u bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf naar de Prins Bernhardstraat. Als u rechtdoor rijdt
komt u vanzelf uit bij parkeergarage Wolvenhoek. (dit staat ook op de borden aangegeven).

Routebeschrijving vanaf Waalwijk - Breda - Rotterdam (A59)
•
•
•
•

U neemt afslag Ring ’s-Hertogenbosch-West (afslag 45) richting Ring ’s-HertogenboschWest/Centrum.
Bij de derde verkeerslichten gaat u linksaf richting Centrum/Onderwijsboulevard/Koning Willem I
College. U bevindt zich dan op de Vlijmenseweg.
Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf naar de Koningsweg en direct linksaf naar het
Wilhelminaplein/Parklaan. Deze gaat over in de Spinhuiswal.
Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de Prins Bernhardstraat in om bij parkeergarage Wolvenhoek
te komen. Mocht u in parkeergarage St. Jan willen parkeren, rijdt dan bij deze stoplichten nog een
stuk rechtdoor en dan ziet u de parkeergarage (rechts).

Routebeschrijving vanaf Eindhoven (A2)
•
•
•
•
•

U neemt vanaf de A2 de afrit Ring ’s-Hertogenbosch-West/Centrum/Tilburg/N65 (afslag 23).
U rijdt nu op de Randweg; volg deze weg ca. 2 km en sla bij de verkeerslichten linksaf (ter hoogte
van hotel Van der Valk).
Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Bosscheweg. Deze gaat over in de Vughterweg.
Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf naar het Wihelminaplein. Weg vervolgen naar de Parklaan
en met de bocht mee naar rechts de Spinhuiswal op.
Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de Prins Bernhardstraat in om bij parkeergarage Wolvenhoek
te komen. Mocht u in parkeergarage St. Jan willen parkeren, rijdt dan bij deze stoplichten nog een
stuk rechtdoor en dan ziet u de parkeergarage (rechts).

Routebeschrijving vanaf Oss / Nijmegen (A59)
•
•
•
•
•

U neemt vanaf de A59 de afrit St. Michielsgestel/Schijndel/A2 (afslag 22).
Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Gestelseweg op (N617) richting ’s-Hertogenbosch.
Bij de eerste verkeerslichten linksaf naar de Pettelaarseweg.
Sla na ruim 1,5 km bij de verkeerslichten linksaf richting de Zuidwal.
Op deze kruising bevindt de parkeergarage St. Jan zich aan uw rechterzijde. Mocht u in de
parkeergarage Wolvenhoek willen parkeren, dan rijdt u verder rechtdoor op de Zuidwal en slaat
u bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf naar de Prins Bernhardstraat. Als u rechtdoor rijdt
komt u vanzelf uit bij parkeergarage Wolvenhoek. (dit staat ook op de borden aangegeven).

Per openbaar vervoer, vanaf station 's-Hertogenbosch
BANNING is uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar: met een busrit van ca. 4 minuten staat u
voor ons kantoor.
• U neemt de hoofduitgang van het station (centrumzijde).
• Vervolgens kunt u buslijn 11 (richting Aawijk) of 156 (richting Eindhoven via De Brand) nemen.
• Bij de tweede halte aan de Spinhuiswal stapt u voor de deur bij BANNING uit.

