
 
 
Routebeschrijving naar Papenhulst 26 ‘s-Hertogenbosch 
 
 
Vanaf de snelweg op de ring van Den Bosch, zowel uit Noord (Amsterdam) als Zuid 
(Eindhoven, Tilburg): 
 

- Pak de afslag: Sint-Michielsgestel, Schijndel 
- Onderaan de afslag sla rechtsaf 
- Bij de stoplichten naast de Shell pomp: sla linksaf 
- Blijf de weg volgen 
- 1e stoplicht rechtdoor 
- 2e stoplicht rechtsaf (Dit is de Hekellaan) 
- Rij door totdat je rechts de grote parkeergarage ziet om te parkeren. 
- Vanuit de parkeergarage loopt u het park in (De Casinotuin) 
- Sla in het park rechtsaf zodat u in het Nachtegaalslaantje komt. 
- Dan de straat een klein stukje doorlopen over het bruggetje. 
- Het 1e pand aan uw rechterhand is het monumentale ziekenhuispand, waarin mijn 

praktijk De Druppel gevestigd is. 
- Aanbellen bij Yvonne (3x) of bellen op: 06-30778374 

 
 
Met het openbaar vervoer vanaf Centraal Station ‘s-Hertogenbosch: 
 

Bus: 
- Neem de bus richting centrum 
- Stap uit op De Parade 
- Loop de straat rechts van Sint-Jans kerk in (= de Choorstraat) 
- Aan het einde van de straat ga je rechtsaf, je komt dan in de Papenhulst 
- Halverwege de straat (net voor het bruggetje) ziet u aan  uw linkerzijde het 

monumentale ziekenhuispand, waarin mijn praktijk De Druppel gevestigd is. 
- Aanbellen bij Yvonne (3x) of bellen op: 06-30778374 

 
Lopend (ongeveer 15 minuten): 
- Loop de grote straat vanaf het station in richting centrum. 
- Aan het einde gaat u rechtsaf. 
- Steek de markt over richting De Parade. 
- Loop de straat rechts van Sint-Jans kerk in (= de Choorstraat) 
- Aan het einde van de straat ga je rechtsaf, je komt dan in de Papenhulst 
- Halverwege de straat (net voor het bruggetje) ziet u aan  uw linkerzijde het 

monumentale ziekenhuispand, waarin mijn praktijk De Druppel gevestigd is. 
- Aanbellen bij Yvonne (3x) of bellen op: 06-30778374 

 
 
 
 


