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Vanuit Den Bosch / Eindhoven: 
Afslag Tilburg/Hilvarenbeek voorbij rijden. Vervolgens zie 
aanwijzingen hieronder.  
 
Vanuit Breda: 
Afslag Goirle/Tilburg-West nemen. Volg Tilburg/Waalwijk 
(niet Tilburg-Zuid). Je komt op de Ringbaan West. Volg de 
borden Tilburg Centrum rechtsaf de Bredaseweg op. Deze 
gaat over in de Schouwburgring. Je kunt dan uw auto rechts 
parkeren in parkeergarage ‘Koningsplein’ of iets doorrijden 
en links parkeren in de ‘Emmapassage’.  
 
Vanuit Waalwijk: 
Vanaf Waalwijk kom je Tilburg binnen via de Midden-
Brabantweg. Deze gaat na de rotonde over in de Ringbaan 
West. Je gaat hier rechtdoor. Via een viaduct het spoor over. 
Direct daarna linksaf de Hart van Brabantlaan in, richting 
Centrum. Vierde straat rechts nemen (Noordhoekring). Aan 
het einde linksaf de Schouwburgring op. Je rijdt richting 

parkeergarages ‘Koningsplein’ rechts of links de 
parkeergarage ‘Emmapassage’. 
 

 
Vanaf het Centraal Station NS: 
Station uitlopen, Spoorlaan oversteken, linksaf Spoorlaan 
volgen tot aan de Willem II straat. Rechtsaf deze staat in en 
volgen, winkelstraat (Heuvelstraat) oversteken. De ingang van 
het pand zit aan de rechterkant naast de juwelier. 
 
 

 
Vanuit de parkeergarages: 
Vanuit de garage ‘Koningsplein’ loop je via de trap naar 
boven. Je komt uit bij de bibliotheek en steekt bij de 
verkeerslichten over. Je loopt langs het hoge zwarte gebouw, 
richting de winkelstraat, vervolgens zie je na ongeveer 200 m 
aan je linkerkant een ingang naast de juwelier. Hier vind je 
de ingang van YoungCapital.  
 
Vanuit de garage ‘Emmapassage’, uitgang Paleisring 
rechtsaf onder het flatgebouw door en gelijk weer rechts, aan 
je linkerhand ligt het hoge zwarte gebouw van de Gemeente. 
Je loopt langs het hoge zwarte gebouw, richting de 
winkelstraat, vervolgens zie je na ongeveer 200 m een 
ingang naast de juwelier. Hier vind je de ingang van 
YoungCapital. 


