
 

                 
                

 

 

 

 

Routebeschrijving Loyal Interim, gevestigd in ’s-Hertogenbosch 

Willemsplein 2-4 

 

Kom je met de auto? 

Vanuit de richting Utrecht/Nijmegen en Veghel/Helmond 

- Volg de A2 richting Eindhoven. 
- Bij knooppunt Vught de A65 volgen richting Tilburg. 
- Direct afrit 1 Vught aanhouden. 
- Na afrit linksaf richting ’s-Hertogenbosch Centrum. 
- Bord Centrum/Sportiom volgen. 
- Na Wilhelminaplein 1e stoplicht links naar Lekkerbeetjesstraat. 
- Aan het einde van de Lekkerbeetjesstraat linksaf naar de Maijweg. 
- Bij de parkeergarage van Essent aanmelden via de intercom. 
- Volg in de parkeergarage de borden richting de parkeerplaatsen van Loyal Interim. 
- Via de trap gaat u naar de begane grond en bij de schuifdeuren richting Bastion ’s-

Hertogenbosch. 
- Meld je bij de balie van Bastion ’s-Hertogenbosch. Zij geven je komst door aan Loyal 

Interim. 

 

Vanuit de richting Waalwijk 

- Neem afrit 45, Ring ’s-Hertogenbosch-West (Vlijmensewg) 
- Na spoorwegviaduct bij stoplicht voorsorteren voor rechtdoor. 
- Bij het volgende stoplicht links voorsorteren naar Lekkerbeetjesstraat. 
- Zie verder omschrijving boven. 

 

Richting vanuit Eindhoven 

- A2 bij knooppunt Vught afrit 23 ’s-Hertogenbosch Centrum aanhouden 
- Zie verder beschrijving hierboven. 

 

Let op: toegang tot de parkeergarage van Essent is alleen mogelijk wanneer je als bezoeker 
bij ons bent aangemeld.  

 

 



 

                 
                

 

 

 

 

Kom je met de trein? 

Lopend vanuit het station 

Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf Centraal Station 's-Hertogenbosch. Loop aan de 
stadskant het station uit. Ga rechtdoor tot de eerste rotonde en ga rechts de Oranje 
Nassaulaan in. Ga hier rechtdoor tot het Essent gebouw te zien is. Onze ingang bevindt zich 
voor de ingang van Essent.  

Met de bus vanuit het station 

Loop aan de stadskant het station uit. Aan je rechterzijde zijn de bushaltes. Je kan bus 8, 9, 11, 
21, 136, 156, 203, 207 of 239 nemen. Stap uit bij de halte Koningsweg. Vanuit daar is het nog 
ongeveer 3 minuten lopen. Ga hier rechtdoor tot het Essent gebouw te zien is. Onze ingang 
bevindt zich voor de ingang van Essent. 


