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Routebeschrijving Golden Tulip Hotel Central 
 
Golden Tulip Hotel Central 
Burgemeester Loeffplein 98 
5211 RX  ‘S-HERTOGENBOSCH 
 
Golden Tulip Hotel Central is gelegen op de markt in ’s-Hertogenbosch. 
 
Vanuit 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)*. 
 
Vanuit richting Eindhoven (A2) / Tilburg (N65) 
Vanuit Eindhoven: u neemt afrit 23 richting: 's-Hertogenbosch Centrum.  
Vanuit Tilburg: u neemt 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. 
Hierna heeft u twee opties: 

1. De linkerbaan 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 2e stoplicht rechts af 
(=Tolbrugstraat)*. 
 

2. Op het Heetmanplein de borden "P Centrum Zuid" volgen, richting Parklaan. Met 
de bocht mee naar rechts, bij 1e stoplichten rechtdoor, zo ook bij de 2e stoplichten. 
U gaat nu de Hekellaan op, doorrijden tot aan de stoplichten voor de ophaalbrug. 
Bij deze stoplichten linksaf. Doorrijden tot 3e stoplichten, daar links af 
(=Tolbrugstraat)*. 
 

Vanuit richting Breda/Waalwijk (A59) 
Afslag ('s-Hertogenbosch) Hedel/Maaspoort afrit 47 (niet 's-Hertogenbosch-West). Bovenaan 
de afslag rechtsaf richting centrum, bij 5e stoplicht links richting P-Centrum Noord, over 
ophaalbrug linksaf, daarna 1e straat rechts ( =Tolbrugstraat)*. 
 
Vanuit richting 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 u rechtsaf de brug op, onder aan de brug met de bocht mee naar 
links, u komt dan op de andere oever en u rijdt dan verder langs het kanaal rechtdoor en bij 
het 4e stoplicht linksaf de Tolbrugstraat* in. 
 
Vanuit richting Helmond/Veghel (N266) 
Rechtdoor richting 's-Hertogenbosch borden Centrum volgen, deze leiden u rechtsaf de brug 
op, onder aan de brug met de bocht mee naar links, u komt dan op de andere oever en u rijdt 
dan verder langs het kanaal rechtdoor en bij het 4e stoplicht linksaf de Tolbrugstraat* in. 
 
* In de Tolbrugstraat houdt u bij de V-splitsing links aan, dan langs en om de Parkeergarage 
De Tolbrug (2x rechts): de ingang van Hotel Central is aan uw linkerhand. 
 
 
 
 
 

mailto:examenbureau@lsso.nl


     
Examenbureau LSSO, Postbus 40, 5408 ZG  VOLKEL, +31 (0)413 259 050 examenbureau@lsso.nl 

TIP:  Indien u gebruik maakt van een navigatiesysteem, adviseren wij u om het adres 
"Tolbrugstraat" in te voeren. Via deze straat komt u bij Parkeergarage De Tolbrug, die gelegen 
is tegenover de ingang van Golden Tulip Hotel Central. Gelieve de linkerdeur aan te houden 
en zich te melden via de intercom. Zij zullen dan op afstand de roldeur openen, waarna u uw 
auto in de parkeerkelder van Parkeergarage De Tolbrug kunt parkeren.  
 
Parkeren: 
Als gast van Golden Tulip Hotel Central kunt u, tegen gereduceerde tarieven, gebruik maken 
van de parkeerkelder van parkeergarage “De Tolbrug”. U kunt zich direct melden via de 
intercom welke staat bij de entree van de kelder, dit is het linker gedeelte bij de ingang van de 
parkeergarage. De receptioniste zal de rolpoort op afstand openen, waarna u een ticket kunt 
trekken bij de slagboom. Hierna kunt u op elke vrije plaats in de parkeerkelder parkeren. Het 
zojuist ontvangen ticket dient u niet in de auto achter te laten, maar meenemen om zo de 
tussendeur naar Golden Tulip Hotel Central te kunnen openen. U dient dit ticket om te wisselen 
voor een uitrijkaart tegen het gereduceerde tarief. 

Uw gereduceerde tarief is afhankelijk van de duur van het parkeren: 
Bij 0 tot 5 uur            €   7,50       
Bij 5 tot 9 uur            € 10,00 
 
*LET OP:  
Indien u er toch voor kiest om elders te parkeren en niet in de parkeerkelder, dan zal er helaas 
geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van de huidige kortingsregeling. Het normale 
tarief van € 3,00 per uur is dan van toepassing. U dient deze kosten contant of per pin af te 
rekenen bij de betaalautomaat van de parkeergarage.  
 
Alternatieve mogelijkheden: 

• Het Centraal Station ’s-Hertogenbosch is op slechts 10 minuten loopafstand. 

• ‘s-Hertogenbosch beschikt over verschillende transferia. Dit is een handig alternatief 
voor het parkeren in de binnenstad. 
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