Routebeschrijving LEKZ

Emmaplein 19 C, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch.
Dit nummer (19-C) is een aanduiding in het gebouw zelf.
Voer bij een TomTom nummer 19 in.
Parkeren kan voor de deur, betaald. Mochten deze plaatsen voor de deur bezet zijn, dan
rijdt u voor het gebouw langs. Einde links dan komt u op de Havensingel uit. Hier zijn meer
betaalde parkeerplaatsen.
Bij binnenkomst op nummer 19, meldt u zich door de bel/intercom links gelijk achter de deur.
Wij maken de deur voor u open. U kunt dan met de lift naar de 2e etage. Ons kantoor
bevindt zich links als u de lift uitstapt.
Per auto
Vanaf Utrecht (A2)
U neemt de snelweg A2 richting ’s-Hertogenbosch. Bij het knooppunt Empel neemt u de
rondweg ’s-Hertogenbosch A59 richting Waalwijk. Op de A59 neemt u de eerste afslag 47 ’sHertogenbosch. Bij de stoplichten gaat u linksaf. U bevindt zich nu op de Hambakenweg.
Deze gaat over in de Orthenseweg. U rijdt rechtdoor onder het Orthense viaduct door.
Vanzelf komt u dan over het water van de Zuid-Willemsvaart. Daarna gaat u vervolgens bij
het 2e verkeerslicht linksaf en meteen daarna weer rechtsaf het Emmaplein op. Wij zitten
boven de apotheek/artsen op de tweede verdieping.
Vanaf Waalwijk (A59)
Volg bovenstaande tekst vanaf afslag 47, U gaat nu bij de eerste stoplichten, gelijk vanaf de
snelweg bekeken, rechtsaf.
Vanaf Nijmegen
U komt vanaf de A50 en volgt de borden Utrecht/Waalwijk bij het knooppunt Hintham.
Eenmaal op de A2 neemt u de 2e afslag, knooppunt Empel, richting Waalwijk (A59). Op de
A59 neemt u de 1e afslag 47 ’s-Hertogenbosch. Vandaar volgt u de route vermeld onder het
kopje “vanaf Utrecht”.
Vanaf Eindhoven
U neemt de snelweg A2 richting ’s-Hertogenbosch. U neemt de afslag 23 richting
Centrum/Station. U bevindt zich nu op de Vughterweg. Steek het verkeersplein richting
centrum over (u rijdt met de stroom mee naar links).
U rijdt nu op de Koningsweg. U rijdt op een verkeersrotonde af, u gaat rechtdoor het viaduct
onderdoor. Bij de stoplichten gaat u rechtsaf, de Halvemaanstraat in, dan meteen de eerste
rechtsaf, het Emmaplein op.

Openbaar vervoer:
Het Emmaplein is verreweg het gemakkelijkst bereikbaar per trein:
Het kantoor ligt op 4 minuten loopafstand van het station.
Uit de hoofdingang van het station komend (centrumzijde), gaat u direct voorbij het
standbeeld “de draak” linksaf. Dit is de Koninginnelaan. Na 300 meter ziet u rechts, naast een
grasveld, het kantoor. Wij zitten boven de apotheek/huisartsen op nummer 19 (C).

