
 
Stationsweg 12 
5211 TW Den Bosch 
Tel: (+31) 073 – 687 5252 
 
Openingstijden:  
maandag t/m vrijdag van 
09.00 - 17.30 uur 
 
 

 

 
Vanuit Tilburg: 
Vanaf de A65 kom je op de N65. Ga verder op de A65. 
Neem afslag 1 Ring ‘s- Hertogenbosch-West richting E25/ 
Ring 's-Hertogenbosch-West/Eindhoven/A2. Sla rechtsaf 
richting Vughterweg (borden naar Ring ‘s- Hertogenbosch). 
Ga rechtdoor op Vughterweg. Ga verder op Wilhelminaplein. 
Flauwe bocht naar rechts bij Koningsweg. Sla linksaf bij 
Lekkerbeetjesstraat. Sla rechtsaf bij Maijweg. Sla linksaf bij 
Colvenierstraat. Flauwe bocht naar rechts bij Verlengde 
Luijbenstraat. Sla rechtsaf en daarna weer links. Hier bevindt 
zich de parkeergarage ‘Stationsplein’, hier kun je het beste 
parkeren. Vanuit de parkeergarage kun je richting de 
binnenstad van ’s-Hertogenbosch lopen, na ongeveer 150 
meter vind je aan de rechterkant YoungCapital. 
 
Vanuit Utrecht: 
Vanaf de A27 ga je de A2 op richting ’s Hertogenbosch. 
Neem de afslag op A2/E25 richting 's-Hertogenbosch, neem 
de afslag op A59 richting Ring 's-Hertogenbosch-
Noord/Waalwijk. Neem afslag 47-Centrum richting 
Hambakenweg, sla linksaf bij Hambakenweg. Flauwe bocht 

naar links bij Orthen, ga verder op Orthenseweg, ga verder 
op Diezebrug. Flauwe bocht naar rechts bij Brugplein, flauwe 
bocht naar rechts bij Koninginnenlaan. Sla rechtsaf bij 
Stationsplein, je bent nu gearriveerd bij het Centraal Station. 
Hier bevindt zich ook de parkeergarage ‘Stationsplein’ waar 
je het beste kunt parkeren. Vanuit de parkeergarage kun je 
richting de binnenstad van ’s-Hertogenbosch lopen, na 
ongeveer 150 meter vind je YoungCapital aan de 
rechterkant.  
 
Vanuit Arnhem: 
Ga naar de A325/Nijmeegseweg. Neem de afslag op A15 
richting 's-Hertogen-bosch/Venlo/Tiel/Rotterdam. Neem de 
afslag richting Venlo/'s-Hertogen-bosch/A73. Voeg in op 
A50. Flauwe bocht naar rechts bij A59. Neem afslag 48-
Rosmalen richting Rosmalen/Berlicum/'s-Hertogenbosch-
Centrum. Voeg in op Graafsebaan. Sla rechtsaf bij De Grote 
Elst. Ga verder op Stadionlaan, ga rechtdoor over één 
rotonde. Ga verder op Aartshertogenlaan. Flauwe bocht naar 
links om op de Aartshertogenlaan te blijven, ga rechtdoor 
over één rotonde. Sla linksaf bij Orthenseweg ga verder op 
Diezebrug. Flauwe bocht naar rechts bij Brugplein, flauwe 
bocht naar rechts bij Koninginnenlaan. Hier bevindt zich de 
parkeergarage ‘Stationsplein’, hier kun je het beste parkeren. 
Vanuit de parkeergarage kun je richting de binnenstad van 
’s-Hertogenbosch lopen, na ongeveer 150 meter vind je 
YoungCapital aan de rechterkant. 
 

 
Vanaf het Centraal Station NS: 
Je loopt de stationspasserette uit naar het stationsplein. 
Vanuit daar loop je rechtdoor richting de binnenstad van ’s-
Hertogenbosch (je steekt hier een kleine rotonde over met de 
Gouden Draak). Na ongeveer 150 meter vind je 
YoungCapital aan de rechterkant, op nummer 12. 


