
Routebeschrijving BVV Den Bosch 
 

A) Openbaar vervoer 

Vanaf 's-Hertogenbosch Centraal heeft u 2 mogelijk-heden; met de bus of met de 
trein. Als u voor de bus kiest zal u voor de deur van FC Den Bosch stadion worden 
gebracht. U verlaat de Stationshal en wacht beneden op buslijn 158 naar Veghel of 
buslijn 90 naar Grave. De bus zal op 30 meter afstand van de hoofdingang van FC 
Den Bosch stoppen. Als u kiest voor de trein, moet u de trein richting Nijmegen 
nemen. Het eerste station waar de trein aankomt na het vertrek, is 's-Hertogenbosch 
Oost. Op dit station dient u uit te stappen. U loopt vervolgens bij spoor 1 naar 
beneden en steekt even verder bij de stoplichten over, naar de linkerkant. Als u nu 
recht voor u uit kijkt ziet u het stadion van FC Den Bosch liggen, u kijkt tegen de 
achterzijde van de hoofdtribune op. Aan de andere zijde ligt het sportcomplex van 
BVV Den Bosch. 

B) Vanuit de richting Utrecht 

U neemt de A2 richting 's-Hertogenbosch. U neemt even na knooppunt Empel afslag 
Rosmalen. Bij de rotonde draait u rechtsaf en bij de stoplichten gaat u direct linksaf. 
Bij het derde kruispunt dat u tegenkomt, nadat u onder het spoor door bent geweest, 
gaat u linksaf. U zult recht voor u het stadion van FC Den Bosch zien. Aan de 
rechterkant ligt het Transferium De Vliert, waar u uw auto kwijt kan. Let wel op: dit 
kost u een bedrag van ca. 2 euro. U kunt echter gratis parkeren op het parkeerterrein 
(P5), gelegen naast het sportcomplex van BVV Den Bosch. 

C) Vanuit de richting Eindhoven 

Komende vanaf de A58 neemt u de A2 richting 's-Hertogenbosch. U neemt Afslag 
Veghel en gaat boven gelijk rechtsaf de Maastrichtseweg op. Na ongeveer 1 
kilometer gaat u, vlak voordat u onder een viaduct door gaat, rechts af de 
Merwedelaan op. Na nog eens 1 kilometer gaat u rechtsaf de Aartshertogenlaan op. 
U ziet het stadion recht voor u liggen. Aan de rechter kant ligt het Transferium De 
Vliert, waar u uw auto kwijt kan. Let wel op: dit kost u een bedrag van ca. 2 euro. U 
kunt echter gratis parkeren op het parkeerterrein (P5), gelegen naast het 
sportcomplex van BVV Den Bosch. 

D) Vanuit de richting Nijmegen 

U rijdt via de A50 richting 's-Hertogenbosch. Bij knooppunt Paalgraven via A59 
richting 's-Hertogenbosch. Afslag Rosmalen/Berlicum. Bij stoplichten rechtdoor. U 
gaat onder de A2 door. Volg de weg via een bocht naar rechts en links. Na ca. 1 km. 
passeert u Stadion De Vliert aan uw linkerzijde. Aan de linkerkant ligt het Transferium 
De Vliert, waar u uw auto kwijt kan. Let wel op: dit kost u een bedrag van ca. 2 euro. 
Aan de rechterkant kunt u echter gratis parkeren op het parkeerterrein (P5), gelegen 
naast het sportcomplex van BVV Den Bosch. 

 


