
REINIER VAN ARKEL
Routebeschrijving en plattegrond

Centraal telefoonnummer

(073) 658 61 11

Bezoekadressen ’s-Hertogenbosch

•  ambulant:  

Bethaniestraat 2  5211 LJ

•  Raad van Bestuur:  

Bethaniestraat 2  5211 LJ

•   rolstoelgebruikers:  

Windmolenbergstraat 27  5211 MN

•   afleveren goederen:  

Windmolenbergstraat 27  5211 MN

•   Psychotraumacentrum Zuid Nederland:  

Bethaniestraat 10  5211 LJ

Reinier van Arkel
locatie ’s-Hertogenbosch
Bethaniestraat 2
5211 LJ  ’s-Hertogenbosch

Reinier van Arkel
Postbus 10150 
5260 GB Vught

(073) 658 61 11 
www.reiniervanarkel.nl
info@reiniervanarkel.nl
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Vanuit richting Waalwijk
Op de A59 neemt u afrit 45, ring ’s-Hertogen-

bosch. U blijft de weg volgen richting centrum/

Eindhoven. Bij de derde verkeerslichten, ter 

hoogte van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, gaat 

u links af richting centrum. Na de twee via-

ducten houdt u bij de verkeerslichten rechts, 

richting  Veghel aan. Hierna houdt u links aan 

en gaat u bij de volgende verkeerslichten links 

af naar de Parklaan (stadswal). Deze gaat over 

in de Spinhuiswal en Zuidwal. Op het kruis-

punt met verkeerslichten gaat u rechtdoor de 

Hekellaan op. Op de Hekellaan ziet u vrijwel di-

rect  aan uw rechterhand de parkeergarage 

Sint-Jan. Vanaf de par keergarage bereikt u in 

enkele minuten Reinier van Arkel.

Vanuit overige richtingen
U volgt de ring ’s-Hertogenbosch en neemt de 

A2 (Utrecht-Eindhoven), afrit 22, St. Michiels-

gestel / Schijndel. Einde afrit rechtsaf, richting 

Pettelaar volgen. Daarna bij de eerste verkeers- 

lichten linksaf, richting centrum. U rijdt nu op 

de Pettelaarseweg. Deze weg uitrijden en bij 

de verkeerslichten ter hoogte van de stads-

wal, gaat u rechtsaf (richting Veghel) de  

Hekellaan op. Aan uw rechterhand ziet u  

vrijwel direct de parkeergarage Sint-Jan.  

Vanaf de par keergaragebereikt u in enkele 

minuten Reinier van Arkel.

Openbaar vervoer
Als u met het openbaar vervoer reist dan 

adviseren wij u uw route te plannen via 

www.9292ov.nl of te bellen met 0900-9292 

(70 ct/min).

Gehandicapten
Houders van een gehandicapten-parkeer-

kaart kunnen het beste gebruik maken van de 

ingang aan de Windmolenbergstraat 27. 

Daar zijn ook parkeerplaatsen gereserveerd 

voor gehandicapten.
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Voor het parkeren van uw auto verwijzen we u naar 
parkeergarage Sint-Jan aan de Hekellaan. Parkeren 
op het terrein van Reinier van Arkel is niet mogelijk.
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