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Heerlen, 2 juni 2022 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 - LOKATIE en ROUTE 

 

LOKATIE: 
Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98 in ’s Hertogenbosch. 
Telefoon: +31736926926 

• Het hotel beschikt over 110 eigen parkeerplaatsen in de afgesloten parkeerkelder 
van parkeergarage De Tolbrug.  

• Parkeren is mogelijk tegen gereduceerd tarief (€10).  

• Uitrijkaarten zijn te verkrijgen bij VDP-ontvangstbalie (contant betalen).  
 

ROUTE 

MET AUTO KOMENDE UIT RICHTING: 

* UTRECHT/AMSTERDAM (A2)  
Neem ring ‘s-Hertogenbosch Noord (A59) afslag 20+21. Houd rechts aan richting Waalwijk. Dan 
afslag 47 Centrum/Maaspoort. Bovenaan de afslag linksaf. Bij 6e stoplicht links richting P-
Centrum Noord. Over ophaalbrug linksaf 1e straat rechts (=Tolbrugstraat). In de Tolbrugstraat rij 
je voorbij aan de Q-park Arena en hou je bij de V-splitsing links aan. Neem de linker ingang van 
parkeergarage De Tolbrug en melden kan via de intercom bij de linker Ingang van de entree. 
  
* EINDHOVEN (A2) / TILBURG (N65)  
Vanuit Eindhoven: neem afrit 23 richting ‘s-Hertogenbosch Centrum. Vanuit Tilburg: neem afrit 1 
richting ‘s-Hertogenbosch Centrum. Bij de stoplichten gaat u linksaf richting ‘s-Hertogenbosch 
Centrum. Neem bij de rotonde de eerste afslag rechtsaf richting ‘s-Hertogenbosch Centrum. Bij 
het volgende stoplicht rechtdoor de linker baan kiezen. Vervolg de weg richting station en P-
Centrum Noord. Hierna weg vervolgen door de tunnel onder de Draak door. Bij 2e stoplicht 
rechts een klein bruggetje over, bocht mee naar links, weg vervolgen. Bij 1e stoplicht rechtdoor 
en de 1e straat rechts af (=Tolbrugstraat). In de Tolbrugstraat rij je voorbij aan de Q-park Arena 
en hou je bij de V-splitsing links aan. Neem de linker ingang van parkeergarage De Tolbrug en 
melden kan via de intercom bij de linker ingang van de entree. 

* ARNHEM / NIJMEGEN (A50/A59)  
Neem Ring Zuid richting Eindhoven/Tilburg (niet ‘s-Hertogenbosch-Centrum). Vervolgens afslag 
21 richting Veghel/Helmond. Einde afslag bij de stoplichten rechts. Rechtdoor, borden Centrum 
volgen, deze leiden rechtsaf de brug op. Onder aan de brug met de bocht mee naar links, je 
komt dan op de andere oever en rijdt dan verder langs het kanaal rechtdoor. Bij het 3e stoplicht 
rechtdoor en halverwege linksaf de Tolbrugstraat in. In de Tolbrugstraat rij je voorbij aan de Q-
park Arena en hou je bij de V-splitsing links aan. Neem de linker ingang van parkeergarage De 
Tolbrug en melden kan via de intercom bij de linker ingang van de entree. 
  

MET OPENBAAR VERVOER 

Bij het verlaten van het Centraal Station 's-Hertogenbosch rechtdoor lopen via de Stationsstraat 
(met aan de rechterzijde dé bakker van de Bossche bollen: Jan De Groot), je steekt een 
waterloop (de Dommel) over en blijft rechtdoor lopen tot aan een T-splitsing, daar loop je 
rechtsaf. Na 100 m linksaf en dan ben je op de Markt. Aan de overzijde van de Markt zie je Hotel 
Central liggen. Totale afstand 800m, 10 minuten lopen. 
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