Routebeschrijving naar BANNING te ’s-Hertogenbosch

Routebeschrijving vanaf Utrecht (A2)










Nadat u de brug over de Maas bent gepasseerd, neemt u op het knooppunt Empel de eerste afrit
richting Waalwijk A59.
Vervolgens neemt u de afrit met het nummer 45, dit is de afrit ring 's-Hertogenbosch West.
Bij het vierde verkeerslicht (nadat u het Jeroen Bosch Ziekenhuis bent gepasseerd en onder een
viaduct bent doorgereden) sorteert u links voor, richting Paleiskwartier.
U bevindt zich nu op de Magistratenlaan, parallel liggend aan de spoorweg.
U gaat de derde straat linksaf, de Hugo de Grootstraat in.
Na circa 300 meter ziet u aan uw rechterhand het kantoor van BANNING.
Ga rechtdoor op de kruising en sla na 20 meter rechtsaf naar de parkeergarage van BANNING.
U kunt daar aanbellen door ‘55’ in te typen en vervolgens rechts onderin op het belletje te
drukken. Een van onze receptionistes zal de poort voor u openen.
U kunt de receptie van BANNING binnendoor bereiken (volg de borden). De receptie bevindt zich
overigens op de hoek van de Hugo de Grootlaan en de Statenlaan.

Routebeschrijving vanaf Waalwijk - Breda - Rotterdam (A59)









U neemt de afrit met het nummer 45, dit is de afrit ring 's-Hertogenbosch West.
Bij het vierde verkeerslicht (nadat u het Jeroen Bosch Ziekenhuis bent gepasseerd en onder een
viaduct bent doorgereden) sorteert u links voor, richting Paleiskwartier.
U bevindt zich nu op de Magistratenlaan, parallel liggend aan de spoorweg.
U gaat de derde straat linksaf, de Hugo de Grootstraat in.
Na circa 300 meter ziet u aan uw rechterhand het kantoor van BANNING.
Ga rechtdoor op de kruising en sla na 20 meter rechtsaf naar de parkeergarage van BANNING.
U kunt daar aanbellen door ‘55’ in te typen en vervolgens rechts onderin op het belletje te
drukken. Een van onze receptionistes zal de poort voor u openen.
U kunt de receptie van BANNING binnendoor bereiken (volg de borden). De receptie bevindt zich
overigens op de hoek van de Hugo de Grootlaan en de Statenlaan.

Routebeschrijving vanaf Eindhoven (A2)










U neemt vanaf de A2 de afrit met nummer 23, dit is de afrit Ring ’s-Hertogenbosch-West.
U rijdt nu op de N2 en blijft deze volgen.
Zodra u onder het viaduct door gereden bent, slaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf.
U rijdt nu op de Magistratenlaan, parallel liggend aan de spoorweg.
U gaat de derde straat linksaf, de Hugo de Grootstraat in.
Na circa 300 meter ziet u aan uw rechterhand het kantoor van BANNING.
Ga rechtdoor op de kruising en sla na 20 meter rechtsaf naar de parkeergarage van BANNING.
U kunt daar aanbellen door ‘55’ in te typen en vervolgens rechts onderin op het belletje te
drukken. Een van onze receptionistes zal de poort voor u openen.
U kunt de receptie van BANNING binnendoor bereiken (volg de borden). De receptie bevindt zich
overigens op de hoek van de Hugo de Grootlaan en de Statenlaan.

Routebeschrijving vanaf Oss / Nijmegen (A59)













Komend vanaf de A59 gaat u ter hoogte van Rosmalen richting Eindhoven (A2).
U neemt, vanaf de A2, de afrit richting Tilburg (A65).
Vervolgens neemt u afrit 1, dit is de afrit ring 's-Hertogenbosch West/Vught Centrum.
Bij verkeerslicht gaat u linksaf.
U rijdt nu op de N2 en blijft deze volgen.
Zodra u onder het viaduct door gereden bent, slaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf.
U rijdt nu op de Magistratenlaan, parallel liggend aan de spoorweg.
U gaat de derde straat linksaf, de Hugo de Grootstraat in.
Na circa 300 meter ziet u aan uw rechterhand het kantoor van BANNING.
Ga rechtdoor op de kruising en sla na 20 meter rechtsaf naar de parkeergarage van BANNING.
U kunt daar aanbellen door ‘55’ in te typen en vervolgens rechts onderin op het belletje te
drukken. Een van onze receptionistes zal de poort voor u openen.
U kunt de receptie van BANNING binnendoor bereiken (volg de borden). De receptie bevindt zich
overigens op de hoek van de Hugo de Grootlaan en de Statenlaan.

Per openbaar vervoer, vanaf station 's-Hertogenbosch
BANNING is uitstekend per trein bereikbaar. Het kantoor van BANNING bevindt zich op een
loopafstand van circa 5 minuten van het station.
 U neemt de achteruitgang van het station (aan de kant van het Paleis van Justitie en het pand
van Van Lanschot).
 U loopt vanaf de roltrap rechtdoor de Leeghwaterlaan in.
 U neemt de eerste straat aan uw linkerhand, dit is de Verlengde Statenlaan.
 Het pand van BANNING bevindt zich na ca. 50 meter aan uw rechterhand. De receptie bevindt
zich op de meest uiterste hoek van het pand.

