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PER AUTO 

 

Navigatiesysteem 

▪ Parkeer uw auto in de Parkeergarage Paleiskwartier 

Parkeergarage Paleiskwartier 

Hugo de Grootlaan 84 

5223 LC ’s-Hertogenbosch  

▪ Het kantoor van Blacktrace ligt tegenover de hoofdingang van de parkeergarage 

Blacktrace B.V. 

Statenlaan 18 

5223 LA ‘s-Hertogenbosch 

T +31 (0)85 043 11 48 

F +31 (0)73 644 13 53 

E wies.cornelius@blacktrace.nl 

I  www.blacktrace.nl 

 

Vanaf Utrecht (A2) 

▪ Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch 

▪ Bij ’s-Hertogenbosch volgt u de Ring ’s-Hertogenbosch richting Waalwijk (A59) 

▪ Volg de A59 richting Waalwijk 

▪ Neem afslag 45: Randweg ’s-Hertogenbosch West 

▪ Volg de borden richting Vught/Eindhoven 

▪ Neem de afslag Paleiskwartier/Station 

▪ U rijdt nu op de Magistratenlaan 

▪ Na ca. 800 m gaat u linksaf (volg de borden Parkeren Paleiskwartier) 

▪ Parkeer uw auto in de parkeergarage 

▪ Het kantoor van Blacktrace ligt tegenover de hoofdingang van de parkeergarage. De ingang is 

aan de andere zijde van het Riva-gebouw 

 

Vanaf Waalwijk - Breda - Rotterdam (A59) 

▪ U neemt de afrit met het nummer 45, dit is de afrit Randweg ‘s-Hertogenbosch West 

▪ Volg de borden richting Vught/Eindhoven 

▪ Neem de afslag Paleiskwartier/Station 



 
 

▪ U rijdt nu op de Magistratenlaan 

▪ Na ca. 800 m gaat u linksaf (volg de borden Parkeren Paleiskwartier) 

▪ Parkeer uw auto in de parkeergarage 

▪ Het kantoor van Blacktrace ligt tegenover de hoofdingang van de parkeergarage. De ingang is 

aan de andere zijde van het Riva-gebouw 

 

Vanaf Oss / Nijmegen (A59) 

▪ Komend vanaf de A59 gaat u ter hoogte van Rosmalen richting Utrecht (A2) 

▪ U neemt, vanaf de A2, de afrit richting Waalwijk A59 

▪ Vervolgens neemt u de afrit met het nummer 45, dit is de afrit Randweg ‘s-Hertogenbosch West 

▪ Volg de borden richting Vught/Eindhoven 

▪ Neem de afslag Paleiskwartier/Station 

▪ U rijdt nu op de Magistratenlaan 

▪ Na ca. 800 m gaat u linksaf (volg de borden Parkeren Paleiskwartier) 

▪ Parkeer uw auto in de parkeergarage 

▪ Het kantoor van Blacktrace ligt tegenover de hoofdingang van de parkeergarage. De ingang is 

aan de andere zijde van het Riva-gebouw 

 

Vanaf Eindhoven (A2) 

▪ Volg de A2 richting ’s-Hertogenbosch/Utrecht 

▪ Neem afslag 23: Randweg ’s-Hertogenbosch/Centrum 

▪ Volg de Randweg richting Waalwijk 

▪ Neem de afslag Paleiskwartier/Station 

▪ Volg de borden richting Vught/Eindhoven 

▪ Neem de afslag Paleiskwartier/Station 

▪ U rijdt nu op de Magistratenlaan 

▪ Na ca. 800 m gaat u linksaf (volg de borden Parkeren Paleiskwartier) 

▪ Parkeer uw auto in de parkeergarage 

▪ Het kantoor van Blacktrace ligt tegenover de hoofdingang van de parkeergarage. De ingang is 

aan de andere zijde van het Riva-gebouw 

 

PER OPENBAAR VERVOER 

 

Trein 

▪ Vanaf centraal station ‘s-Hertogenbosch neemt u de uitgang aan de westzijde 

▪ Dan loopt u rechtdoor de Leeghwaterlaan in 

▪ U gaat de tweede gelegenheid links (Verlengde Statenlaan) 

▪ Deze straat loopt langs het Riva-gebouw, waar Blacktrace gehuisvest is 

 

 



 
 

 

 

  


