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Routebeschrijving Yellow Way 
 
Komende vanuit Amsterdam/ Utrecht 

• A2 richting ’s-Hertogenbosch/ Eindhoven 

• Bij knooppunt Empel neemt u de afslag naar de A59 richting Waalwijk 

• Eerste afslag: Den Bosch Centrum / Maaspoort 

• Bovenaan bij de stoplichten gaat u linksaf richting Centrum 

• Na het 3
e
 stoplicht rijdt u onder het spoor/viaduct door 

• Vervolgens gaat u bij het 2
e
 stoplicht linksaf richting Centrum (= Citadellaan) 

• 2
e
 straat linksaf, net voor het water (u rijdt nu langs het water) 

• 1
e
 mogelijkheid rechtsaf, (over het water ) 

• 2
e
 straat rechts (= Zuid Willemsvaart) 

• Na 100 meter is het in het pand van Woonzorgcentrum Nieuwehagen (Brabantzorg) op 
nummer 2 (Gervenstraat is het kleine zijstraatje waar de ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
 
Komende vanuit Breda 

• A59 Breda richting ’s-Hertogenbosch 

• Bij ’s-Hertogenbosch neemt u de afslag Hedel/ Maaspoort (afrit 47) 

• Bovenaan bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting Centrum 

• Na het 3
e
 stoplicht rijdt u onder het spoor/viaduct door 

• Vervolgens gaat u bij het 2
e
 stoplicht linksaf richting Centrum (= Citadellaan) 

• 2
e
 straat linksaf, net voor het water (u rijdt nu langs het water) 

• 1
e
 mogelijkheid rechtsaf, (over het water ) 

• 2
e
 straat rechts, (= Zuid Willemsvaart) 

• Na 100 meter is het in het pand van Woonzorgcentrum Nieuwehagen (Brabantzorg) op 
nummer 2 (Gervenstraat is het kleine zijstraatje waar de ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
 
Komende vanuit Eindhoven 

• A2 richting ’s-Hertogenbosch/ Utrecht 

• 1
e
 afslag ’s-Hertogenbosch (Centrum) 

• U rijdt richting Centrum/ Station / Sportiom 

• Op het Heetmanplein volgt u richting Sportiom/ P Centrum Noord 

• Na de rotonde rijdt u onder het station door 

• Bij het 2
e
 stoplicht rechtsaf richting P ring 

• Bij het 3
e
 stoplicht gaat u linksaf over de brug over de Zuid Willemsvaart  

• Over het water meteen linksaf  

• Na 100 meter is het in het pand van Woonzorgcentrum Nieuwehagen (Brabantzorg) op 
nummer 2 (Gervenstraat is het kleine zijstraatje waar de ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
 
Komende vanuit Nijmegen 

• A50 richting Oss/Eindhoven 

• Bij knooppunt Paalgraven neemt u de A59 richting 's-Hertogenbosch/Oss    

• Bij knooppunt Hintham houdt u links aan op de A2/E25 richting Eindhoven/Tilburg/RING-Zuid 

• Neem afslag 21-Veghel naar N279 richting Helmond, houd rechts aan en volg de borden naar 
Centrum/U20/Aawijk en voeg in op de Maastrichtseweg 

• Sla rechtsaf richting de Merwedelaan 

• Sla rechtsaf bij Merwedelaan 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Rijnstraat 
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• Ga rechtdoor op De Bossche Pad 

• Sla linksaf bij Hinthamereinde (voor de brug) 

• Steek de Van Berckelstraat over. Na 100 meter is het in het pand van Woonzorgcentrum 
Nieuwehagen (Brabantzorg) op nummer 2 (Gervenstraat is het kleine zijstraatje waar de 
ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
 
Komende vanuit Tilburg 

• N65 Tilburg – Den Bosch 

• Neem de afslag Den Bosch Centrum 

• Beneden bij de stoplichten rijdt u richting Den Bosch Centrum 

• Op het Heetmanplein volgt u richting Sportiom/ P Centrum Noord 

• Na de rotonde rijdt u onder het station door 

• Bij het 2
e
 stoplicht rechtsaf richting P ring 

• Bij het 3
e
 stoplicht gaat u linksaf over de brug over de Zuid Willemsvaart  

• Over het water meteen linksaf  

• Na 100 meter is het in het pand van Woonzorgcentrum Nieuwehagen (Brabantzorg) op 
nummer 2 (Gervenstraat is het kleine zijstraatje waar de ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
 
Met de Bus  Vanaf Centraal Station Den Bosch (+/- 10 minuten) 
 

• Neem de bus naar de Zuid Willemsvaart Lijn 61 richting AA wijk 
Lijn 63 richting Rosmalen 

• Uitstappen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Groot Ziekengasthuis) 

• Yellow Way zit in het grote pand aan de overkant van het water recht tegenover de bushalte. 

• U vervolgt de weg en gaat de brug over en meteen linksaf ( = Zuid Willemsvaart) 

• Na 100 meter is het in het pand van Woonzorgcentrum Nieuwehagen (Brabantzorg) 
(Gervenstraat is het kleine zijstraatje waar de ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
 
 
Te voet vanaf Centraal Station Den Bosch (+/- 15 à 20 minuten lopen) 

• Als u uit het station komt loopt u om de draak heen en gaat u links de ventweg op. 

• Hier loopt u alsmaar rechtdoor (voorbij Brabants Dagblad) 

• Voor de brug (bij Kwikfit) loop je rechtsaf 

• Je loopt nu langs de Zuid Willemsvaart 

• Hier ga je de 1
e
 brug links over 

• Over de brug ga je meteen rechtsaf (= Zuid Willemsvaart) 

• Na +/- 300 meter bevindt Yellow Way zich aan de linkerkant in het pand van 
Woonzorgcentrum Nieuwehagen (Brabantzorg) op nummer 2 (Gervenstraat is het kleine 
zijstraatje waar de ingang is) 

• Als u binnenkomt gaat u 2x door de schuifdeuren tot in de centrale hal 

• U kunt zich hier links bij de receptie melden 
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Yellow Way Consultancy B.V. 
Gervenstraat 4 
5211 PD 's-Hertogenbosch 
Tel: 073 - 614 00 10 
www.yellowway.nl 

 

 


