Routebeschrijving
Groen Ontwikkelfonds Brabant bv.
Groen Ontwikkelfonds Brabant bv
Brabantlaan 3
5216 TV ’s-Hertogenbosch
Ons kantoor bevindt zich, op het terrein van de provincie, in de laagbouw aan
de linkerzijde van het provinciehuis.
Bij het bezoeken van ons kantoor:
- kunt u zich melden in de centrale hal van het provinciehuis. De receptie neemt contact op
met ons en wij komen u ophalen;
- of u belt rechtstreeks uw contactpersoon met wie u een afspraak heeft als u voor de
draaideur van de laagbouw staat.
Eigen vervoer
Als u met eigen vervoer komt, kunt u parkeren op de bezoekersparkeerplaats bij het provinciehuis,
Brabantlaan 1 ‘s-Hertogenbosch.
Wanneer dit terrein vol is, dan wordt u verzocht te parkeren bij het Transferium Pettelaarpark.
Van Transferium Pettelaarpark (Pettelaarpark 59, 5216 PP ’s-Hertogenbosch) naar provinciehuis is
het ongeveer 5 minuten lopen.
Chauffeurs kunnen gasten afzetten bij de hoofdingang.
Extra voorzieningen
Op het parkeerterrein bij het provinciehuis is een aantal elektrische oplaadpunten voor bezoekers.
Als u daar gebruik van wilt maken, geef dit dan aan via de intercom. Heeft u behoefte aan een
mindervaliden-parkeerplaats, geef dit dan ook aan bij de intercom. De beveiliging zal u laten weten
waar u kunt parkeren.
Vanuit Eindhoven
- Neem op de A2 afslag 22-St. Michielsgestel richting Schijndel
- Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden naar Pettelaar en voeg in op de
Bosschebaan/Gestelseweg/N617, ga verder op de Gestelseweg
- Sla rechtsaf naar de Brabantlaan
- Volg de borden ‘bezoekers provinciehuis’
- Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein voor bezoekers op

Vanuit Nijmegen
- Volg de A50 richting 's-Hertogenbosch/Eindhoven
- Houd rechts aan bij het knooppunt Paalgraven en volg de borden A59 richting
's-Hertogenbosch/Oss
- Houd links aan bij het knooppunt Hintham en volg de borden A2/E25 richting
Eindhoven/Tilburg
- Neem afslag 22-St. Michielsgestel richting Schijndel/A2
- Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden naar Pettelaar en voeg in op de
Gestelseweg
- Sla rechtsaf naar de Brabantlaan
- Volg de borden ‘bezoekers provinciehuis’
- Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein voor bezoekers op
Vanuit Tilburg
- Volg op A65 bij het knooppunt Vught de borden A2/E25 richting
Nijmegen/Utrecht/Ring ’s-Hertogenbosch
- Neem afslag 22-St. Michielsgestel richting Schijndel
- Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden naar Pettelaar en voeg in op de
Bosschebaan/Gestelseweg/N617
- Ga verder op de Gestelseweg
- Sla rechtsaf naar de Brabantlaan
- Volg de borden ‘bezoekers provinciehuis’
- Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein voor bezoekers op
Vanuit Utrecht
- Neem op de A2 afslag 22 St.Michielsgestel richting Schijndel
- Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden naar Pettelaar en voeg in op de
Bosschebaan/Gestelseweg/N617
- Ga verder op de Gestelseweg
- Sla rechtsaf naar de Brabantlaan
- Volg de borden ‘bezoekers provinciehuis’
- Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein voor bezoekers op
Vanuit Waalwijk
- Op A59 links aanhouden bij het knooppunt Hintham en volg de borden A2/E25
richting Eindhoven/Tilburg
- Neem op de A2 afslag 22 St. Michielsgestel richting Schijndel
- Houd rechts aan bij de splitsing, volg de borden naar Pettelaar en voeg in op de
Bosschebaan/Gestelseweg/N617
- Ga verder op de Gestelseweg
- Sla rechtsaf naar de Brabantlaan
- Volg de borden ‘bezoekers provinciehuis’
- Na ongeveer 100 meter gaat u rechtsaf het parkeerterrein voor bezoekers op
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Route met het openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station 's-Hertogenbosch is het kantoor van Groen
Ontwikkelfonds Brabant per bus te bereiken (plusminus 10 minuten).
Naar het kantoor Groen Ontwikkelfonds Brabant
De volgende buslijnen rijden vanaf het Centraal Station van ‘s-Hertogenbosch
•
•
•
•

Lijn 11 richting De Aawijk (uitstappen bij halte ‘Guido Gezellelaan’, direct tegenover het
Provinciehuis).
Lijn 1 richting De Aawijk (uitstappen bij halte ‘Provinciehuis’, gelegen aan de noordzijde van
kruispunt Brabantlaan/ Pettelaarseweg)
Lijn 306 richting Uden (uitstappen bij halte ‘Chopinstraat/ Provinciehuis’, gelegen aan de
Pettelaarseweg op ca. 5 minuten lopen van het Provinciehuis)
Lijn 154 richting Eindhoven (uitstappen bij halte ‘Chopinstraat/ Provinciehuis’, gelegen aan de
Pettelaarseweg op ca. 5 minuten lopen van het Provinciehuis)
Vanaf het kantoor Groen Ontwikkelfonds Brabant (reisduur 10 minuten)
De volgende buslijnen rijden vanaf het kantoor Groen Ontwikkelfonds naar het Centraal Station van
’s-Hertogenbosch

•
•
•
•

Lijn 11 richting De Kruiskamp (instappen bij halte ‘Guido Gezellelaan’, direct tegenover het
Provinciehuis).
Lijn 1 richting De Kruiskamp (instappen bij halte ‘Provinciehuis’, gelegen aan de westzijde van
kruispunt Brabantlaan/ Pettelaarseweg)
Lijn 306 richting ’s-Hertogenbosch (instappen bij halte ‘Chopinstraat’, gelegen aan de
Pettelaarseweg op ca. 5 minuten lopen van het Provinciehuis)
Lijn 154 richting ’s-Hertogenbosch (instappen bij halte ‘Chopinstraat’, gelegen aan de
Pettelaarseweg op ca. 5 minuten lopen van het Provinciehuis)
U kunt uw reis plannen op bravo.info
OV-fiets
Op de stations ’s-Hertogenbosch en ’s-Hertogenbosch Oost zijn OV-fietsen te huur. U fietst vanaf
beide stations in circa 15 minuten naar het kantoor Groen Ontwikkelfonds Brabant
NS Zonetaxi
U kunt van en naar het Centraal Station ook de NS Zonetaxi nemen. Hiermee reist u gemakkelijk én
snel tegen een vast tarief per zone.
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