
 

 

Routebeschrijving Michael Page 
 

 
 

 

 

 
 
 
Adres 

Stationsstraat 14  (let op: twee keer ‘s’) 

5038 ED Tilburg 

Tel:  +31 (0)13 799 9250 

Per openbaar vervoer 
Ons kantoor bevindt zich op ongeveer 300 meter vanaf het centraal station Tilburg (Burgemeester 
Bronxlaan). Via ingang zuid bereikt u de Spoorlaan. Steek hier over en loop langs de ING de 
‘Stationsstraat’ in. Wij bevinden ons aan de linker zijde op nummer 14.  
 
Per auto  
Vanaf Amsterdam / Utrecht 
Klik hier voor een actuele online route beschrijving  

- Vanuit Amsterdam neemt u de A2 richting: Amersfoort/Zaanstad/Utrecht 
- Houd rechts aan bij het knooppunt Everdingen en volg de borden E311 / A27 richting 

Gorinchem / Breda 
- Houd rechts aan bij het knooppunt Hooipolder en volg de borden A59 richting Waalwijk / 

Made / Oosterhout-West / Roosendaal / Efteling 
- Sla linksaf naar de A59 (borden naar Waalwijk / ’s-Hertogenbosch / Efteling ) 
- Neem afslag 37 naar de N261 richting Waalwijk / Sprang-Capelle / Tilburg  
- Houd rechts aan om door te rijden in de richting van de N261 
- Weg vervolgen naar de N261 
- Weg vervolgen naar de Midden-Brabantweg 
- Ga verder op de Ringbaan West en sla vervolgens links af de Hart van Brabantlaan in  
- Neem de Hart van Brabantlaan naar het centraal station 

 
Vanaf Rotterdam / Breda  
Klik hier voor een actuele online route beschrijving  

- Vanuit Rotterdam pakt u de A16 / E19 richting Dordrecht / Breda  
- Houd rechts aan bij het knooppunt Galderen. Volg de borden E312 / A58 richting Tilburg / 

Eindhoven / Breda-Oost / A27 
- Weg vervolgen naar de A27 / de A58 / de E312 
- Neem afslaag 11-Goirle riching Goirle / Tilburg / Turnhout 
- Sla rechtsaf naar de Blaakweg / de N630 (borden Tilburg volgen) 
- Houd links aan bij de splitsing, volg de borden voor Tilburg en voeg in op de Ringbaan West 
- Sla rechtsaf naar de Hart van Brabantlaan en rij richting het centraal station 

 
 

https://www.google.nl/maps/dir/Amsterdam/Stationsstraat+14,+5038+ED+Tilburg/@51.9527347,5.1171307,8z/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x47c63fb5949a7755:0x6600fd4cb7c0af8d!1m2!1m1!1s0x47c6be316fabdc55:0x31a334914153edfc!3e0
https://www.google.nl/maps/dir/Rotterdam/Stationsstraat+14,+5038+ED+Tilburg/@51.7254592,4.7808964,9z/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x47c5b7605f54c47d:0x5229bbac955e4b85!1m2!1m1!1s0x47c6be316fabdc55:0x31a334914153edfc!3e0


 

 

Vanaf Venlo / Maastricht  
Klik hier voor een actuele online route beschrijving 

- Neem vanaf Maastricht de A2 / E25 en volg de borden ’s-Hertogenbosch / Tilburg / 
Amsterdam 

- Houd links aan bij het knooppunt Batadorpen en volg de borden A58 / E312 richting Breda / 
Tilburg  

- Neem afslag 11-Goirle richting Goirle / Tilburg-West / Turnhout 
- Sla rechtsaf naar de Blaakweg / de N630 (borden Tilburg volgen) 
- Houd links aan bij de splitsing, volg de borden voor Tilburg en voeg in op de Ringbaan West 
- Sla rechtsaf naar de Hart van Brabantlaan en rij richting het centraal station 

 
Vanaf het Station 

- Als u op de ‘Spoorlaan’ rijdt kunt u rechts afslaan de ‘Langestraat’ in, tegen over het Station 
- De eerste mogelijkheid slaat u rechts de Poststraat in 
- Daarna weer rechts de ‘Stationsstraat’ in 

 
Parkeren 
In de Stationsstraat zijn er beperkte parkeerplekken beschikbaar tegen het dagtarief à € 16,50. Wij 
willen u adviseren de auto te parkeren in een van de twee dichtstbijzijnde parkeergarages:  
 
Knegtel te vinden op: Gasthuisring 60, 5041 DT, Tilburg 

 
 
Pietervreedeplein te vinden op: Magazijnstraat 34, 5038 BV Tilburg 

 
 
 

https://www.google.nl/maps/dir/Maastricht/Stationsstraat+14,+5038+ED+Tilburg/@51.2059027,5.6022512,9z/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x47c0e9ec5841069f:0x53eb957bccbea86e!1m2!1m1!1s0x47c6be316fabdc55:0x31a334914153edfc!3e0
https://www.google.nl/maps/dir/Stationsstraat+14,+5038+ED+Tilburg/Gasthuisring+60,+5041+DT+Tilburg/@51.5595013,5.0840283,10z/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x47c6be316fabdc55:0x31a334914153edfc!1m2!1m1!1s0x47c6be3a817d98f9:0x7b0d97458e1fbe12!3e0
https://www.google.nl/maps/dir/Stationsstraat+14,+5038+ED+Tilburg/51.5585707,5.0887309/@51.5581422,5.0857997,16.08z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47c6be316fabdc55:0x31a334914153edfc!2m2!1d5.0831737!2d51.5594951!1m0!3e0

