
Routebeschrijving
Locatie 's-Hertogenbosch 

Adres: Kruisstraat 1
5211 DT
's-Hertogenbosch

Looproute vanaf NS-station 's-Hertogenbosch

Vanaf NS-station 's-Hertogenbosch is het 
ongeveer 6 minuten lopen naar Fiom. Je 
neemt de uitgang Centrum. Je loopt rechtdoor 
de Stationsweg in. Je blijft rechtdoor lopen, de 
brug over en neemt daarna de derde straat 
rechts de Kruisstraat in. Aan het eind van het 
tweede blok aan de linkerkant ter hoogte van 
de splitsing met twee andere straten 
(Snellestraat links en Postelstraat rechts) vindt 
je het pand van Fiom (ons logo staat erop; rechts naast de voordeur).

Met de auto 

Het is niet mogelijk om je auto in de Kruisstraat te parkeren.

Parkeergarage Wolvenhoek (Wolvenhoek 12)
De dichtstbijzijnde parkeergarage is parkeergarage Wolvenhoek. Het reguliere 
parkeertarief is € 2,40 per uur. Het is ongeveer 4 minuten lopen naar Fiom. 
Je verlaat de parkeergarage via de hoofdingang en gaat rechtsaf, je loopt steeds 
rechtdoor en steekt bij de winkelstraat rechtdoor over totdat je een bruggetje aan de 
rechterhand ziet. Het eerstvolgende pand aan de rechterkant is dan Fiom. 

Parkeergarage Paleiskwartier (Hugo de Grootlaan 84)
Als je ’s-Hertogenbosch inkomt, houd je de borden Paleiskwartier aan. Het reguliere 
parkeertarief is € 2,40 per uur. Het is ongeveer 15 minuten lopen naar Fiom. 
Neem uitgang Noord. Vervolgens steek je de weg over en loop je via het plein aan het 
Riva-gebouw naar het station. Je doorkruist het station. Volg nu verder de 
routebeschrijving onder ‘looproute vanaf NS-station 's-Hertogenbosch’. 

Parkeren aan het water in de Van der Does de Willeboissingel
Je rijdt vanaf het station de Stationsstraat in, vervolgens ga je meteen de eerste straat 
rechts in na de brug. In deze straat is aan het water parkeergelegenheid. Het reguliere 
parkeertarief is € 3,15 per uur. Het is ongeveer 3 minuten lopen naar Fiom. 
Vanaf de brug sla je de derde straat rechtsaf, de Kruisstraat in. Aan het eind van het 
tweede blok aan de linkerkant ter hoogte van de splitsing met twee andere straten 
(Snellestraat links en Postelstraat rechts) vindt je het pand van Fiom (ons logo staat erop; 
rechts naast de voordeur).

Parkeren bij één van de transferia
Je parkeert je auto en neemt de bus naar NS-station ’s-Hertogenbosch. Volg vervolgens 
de 'looproute vanaf NS-station 's-Hertogenbosch'. Voor meer informatie over de 
transferia kijk op:www.s-hertogenbosch.nl/transferium. 




