Pieter Schendstok

Helga Janssen

Routebeschrijving
Hekellaan 8, 5211 LX 's-Hertogenbosch

Parkeren
Parkeren kan pal tegenover ons kantoor in parkeergarage ‘Sint Jan’, Hekellaan 25.

Vanuit richting Amsterdam / Utrecht / Nijmegen
Volg de A2 richting Eindhoven/Maastricht. Neem afslag 22 Sint Michielsgestel (bij Provinciehuis).
Stoplichten rechts en na 400 meter bij stoplichten links. Na 2 km. Bij stoplichten rechts de Hekellaan
op. U vindt ons op nummer 8 (naast Boumij makelaars) aan uw linker hand.

Vanuit richting Eindhoven /Tilburg
Neem de A2 richting Amsterdam / 's-Hertogenbosch. Op de Rijksweg A2/A2 E25 neem afslag 23Tilburg richting Ring 's-Hertogenbosch-West/Centrum/Tilburg/N65. Na ±2 km bij afslag 23 Ring 'sHertogenbosch-West rechts aanhouden. Sla na 1,6 km bij het derde stoplicht links af naar de
Bosscheweg. Neem na 160m de eerste afslag op de rotonde naar de Bosscheweg (centrum s’Hertogenbosch). Bij de tweede stoplichten, na 1,2 km slaat u rechtsaf de Parklaan op. Deze gaat over
in de Spinhuiswal, Zuidwal en tot slot Hekellaan. U vindt ons op nummer 8 (naast Boumij makelaars)
aan uw linker hand.

Vanuit richting Rotterdam, via Waalwijk
Neem de A59 richting s’-Hertogenbosch. Neem afslag 45 (Ring West). Sla na 2,9 km (bij het derde
stoplicht) linksaf de Vlijmenseweg op. Na 1, 2 KM (bij het tweede stoplicht) slaat u rechtsaf naar het
Willemsplein. Na 160m, bij het eerste stoplicht slaat u linksaf de Parklaan op. U rijdt achtereenvolgens
op de Parklaan, Spinhuiswal, Zuidwal en tot slot gaat de weg over in de Hekellaan. U vindt ons op
nummer 8 (naast Boumij makelaars) aan uw linker hand.

Parkeren
Parkeren kan pal tegenover ons kantoor in parkeergarage ‘Sint Jan’, Hekellaan 25.

Per trein
Vanaf het station 's-Hertogenbosch is het een prachtige wandeling van 20 minuten door het
historische centrum naar Hekellaan 8.
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Lopend vanaf het NS-station












Vanuit het NS-station loopt u richting Centrum de Stationsweg in.
Via de brug over de Dommel loopt u de Visstraat in.
Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf de Hooge Steenweg in richting de Markt.
Vervolg deze weg richting de Pensmarkt.
Sla voor het stadhuis linksaf en meteen daarna weer rechtsaf de Ridderstraat in.
Aan het einde van de weg gaat u linksaf de Verwerstraat in.
Na 300 meter gaat de Verwerstraat over in de Oude Dieze.
Loop deze straat uit totdat u bij de verkeerslichten van de Zuidwal/Hekellaan bent
aangekomen.
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf.
U vindt ons naast Makelaar Boumij op Hekellaan nr. 8.
(looptijd ca. 15 á 20 minuten)
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