
 
 

 

Routebeschrijving Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch  
 

Adres  
Avans Hogeschool  

Onderwijsboulevard 215, 5223 DE `s-Hertogenbosch 

T: (073) 629 52 95  

 
Route ov 
Op www.ns.nl/reisinfo kunt u kijken wanneer u met de trein naar station `s-Hertogenbosch 
Centraal kunt reizen. Van daar is het ongeveer 10 minuten lopen. Neem uitgang West / 
Paleiskwartier en loop de Leeghwaterlaan uit. Sla aan het einde linksaf de Onderwijsboulevard op. 
Na ongeveer 200 meter staat ons gebouw aan de rechterkant. 

Woont u niet dichtbij een NS station? Dan kunt u op www.9292ov.nl vinden hoe u bij ons komt. 

Ook het busstation is op een steenworp afstand van de hogeschool. De buslijnen 66, 121, 136 en 
137 rijden langs de hogeschool. De bussen stoppen voor de deur bij de halte Onderwijsboulevard.  
 
 

Route auto  

 

Parkeren 
Parkeergarage Paleiskwartier, Hugo de Grootlaan 82, 5223 LC s’-Hertogenbosch 
 

Vanaf Waalwijk (A59) 
Afslag `s-Hertogenbosch West (afrit 45), rechtdoor borden 'Paleiskwartier' volgen. Bij afslag 
Paleiskwartier (linksaf) de Magistratenlaan volgen tot aan bord Parkeergarage Paleiskwartier. Hier 
linksaf slaan de Hugo de Grootlaan in. De ingang van de parkeergarage bevindt zich na ruim 50 

meter aan de linkerkant (voor de kruising). Avans Hogeschool bevindt zich op enkele minuten 
loopafstand. 
 

Vanaf Utrecht (A2) 
Bij knooppunt Empel afslag Waalwijk (A59), vervolgens afslag `s-Hertogenbosch West (afrit 45), 
rechtdoor borden 'Paleiskwartier' volgen. Bij afslag Paleiskwartier (linksaf) de Magistratenlaan 
volgen tot aan bord Parkeergarage Paleiskwartier. Hier linksaf slaan de Hugo de Grootlaan in. De 
ingang van de parkeergarage bevindt zich na ruim 50 meter aan de linkerkant (voor de kruising). 
Avans Hogeschool bevindt zich op enkele minuten loopafstand. 
 

Vanaf Nijmegen (A50) 
Neem vanaf de A50 ter hoogte van Heesch/Oss de A59, richting Waalwijk. Vervolgens afslag 's-
Hertogenbosch West (afrit 45), rechtdoor borden 'Paleiskwartier' volgen. Bij afslag Paleiskwartier 

(linksaf) de Magistratenlaan volgen tot aan bord Parkeergarage Paleiskwartier. Hier linksaf slaan de 
Hugo de Grootlaan in. De ingang van de parkeergarage bevindt zich na ruim 50 meter aan de 

linkerkant (voor de kruising). Avans Hogeschool bevindt zich op enkele minuten loopafstand. 
 

Vanaf Eindhoven/Vught (A2) 
Afslag Ring 's-Hertogenbosch West (afrit 23) volgen. Rechtdoor onder het spoor en de borden 
'Paleiskwartier' volgen. Bij afslag Paleiskwartier de Magistratenlaan volgen tot aan bord 
Parkeergarage Paleiskwartier. Hier linksaf slaan de Hugo de Grootlaan in. De ingang van de 
parkeergarage bevindt zich na ruim 50 meter aan de linkerkant (voor de kruising). Avans 
Hogeschool bevindt zich op enkele minuten loopafstand . 
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