Route naar Hof van Zevenbergen 1A te ’s-Hertogenbosch
Hof van Zevenbergen is een voormalig Roomsch Weeshuis in het centrum van ’s-Hertogenbosch. De
entree van dit Rijksmonument is gelegen op de binnenplaats. Het kantoor van Clavis is gevestigd op de 1 e
verdieping. De binnenplaats is op verschillende manieren te bereiken. Er is een ingang via het hek aan het
Hof van Zevenbergen en een via de poort aan de Keizerstraat. Indien u met de auto komt, kunt u gebruik
maken van een bezoekersplaats (achter het hek, indien beschikbaar) of parkeren op de openbare betaalde
parkeerplaats aan het Hof van Zevenbergen. U kunt zich in de hal melden via de bel. Deze bevindt zich na
de glazen schuifdeuren.
Navigatie:
Het invoeren van het adres Hof van Zevenbergen in navigatiesystemen leidt niet altijd tot een juiste
routebegeleiding. Daarom raden wij u aan om Prins Bernhardstraat (in het centrum van ’s-Hertogenbosch)
in te voeren. Het parkeerterrein behorend bij Hof van Zevenbergen kunt u bereiken vanaf het openbare
parkeerplein gelegen aan de Prins Bernhardstraat. De toegangspoort, waar u zich kunt melden, bevindt
zich achteraan op het parkeerplein.

Te voet
Het Hof van Zevenbergen bevindt zich op 15 minuten lopen vanaf het Centraal Station. Vanaf het station
volgt u de route zoals aangegeven op onderstaand kaartje naar de ingang van het Hof van Zevenbergen
gelegen aan de Keizerstaat.

Met de auto
Komend vanuit Eindhoven (A2): Volg Ring ’s-Hertogenbosch–West (afslag 23). Na 2,8 km rechts
aanhouden op het Wilhelminaplein. U rijdt nu op de Parklaan. Deze gaat over in de Spinhuiswal. Na 0,7
km gaat u bij de stoplichten linksaf de Sint Jorisstraat in. Deze loopt over in de Prins Bernhardstraat. Na 30
m is links een parkeerplein met daarachter het Hof van Zevenbergen.
Komend vanuit Breda (A59): U neemt afslag Ring ’s-Hertogenbosch-West (afslag 45). U rijdt door tot het
Wilhelminaplein. U volgt ring Zuid. U rijdt nu op de Parklaan. Deze gaat over in de Spinhuiswal. Na 0,7
km gaat u bij de stoplichten linksaf de Sint Jorisstraat in. Deze loopt over in de Prins Bernhardstraat. Na 30
m is links een parkeerplein met daarachter het Hof van Zevenbergen.
Komende vanuit Utrecht (A2): U neemt afslag Sint-Michielsgestel (afslag 22) richting ’s-Hertogenbosch.
Aan het einde van de afslag gaat u rechtsaf de Gestelseweg op (N617) richting ’s-Hertogenbosch. Na 400
m linksaf de Pettelaarseweg op, richting centrum. U gaat na 1,6 km, aan het einde van de Pettelaarsweg,
linksaf de Zuidwal op. Na 500 m bij de stoplichten rechtsaf de Sint Jorisstraat in. Deze loopt over in de
Prins Bernhardstraat. Na 30 m is links een parkeerplein met daarachter het Hof van Zevenbergen. Vanaf
parkeergarage De Wolvenhoek U gebruikt dezelfde in- en uitgang als bij uw aankomst. Vervolgens gaat u
linksaf en na 50 meter rechtsaf de Keizerstraat in. Na 50 meter treft u aan uw linkerhand de blauwe
toegangspoort van Hof van Zevenbergen aan.

