
De locatie Breda is gevestigd in hartje Breda en ligt aan de Prinsenkade. Breda is qua parkeren niet 
de meest ideale stad. Het beste kunt u onze locatie dan ook bereiken middels het Openbaar Vervoer. 
Vanaf het Centraal Station kunt u vrij eenvoudig overstappen op de bus, maar ook te voet is onze 
locatie binnen 15 minuten te bereiken. De verschillende mogelijkheden worden hier voor u toe-
gelicht.

Driessen HRM
locatie Breda
Routebeschrijving

Prinsenkade 6
4811 VB Breda

t. 076 - 20 70 100
breda@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per bus
Vanaf Breda Centraal Station
Vanaf Breda Centraal Station kunt u buslijn 7 richting ‘Ginneken’ 
of buslijn 1 richting ‘Westerpark’ nemen. Deze buslijnen kunt u 
vinden aan de achterkant van het station.

• Neem buslijn 7 of 1 tot bushalte Tolbrug, Breda. Vanaf hier 
loopt u in 2 minuten naar Prinsenkade 6 in Breda; 

• Ga in noordelijke richting van de Nieuweweg naar de Tol-
brugstraat; 

• Sla linksaf naar de Tolbrug en sla vervolgens rechtsaf naar de 
Prinsenkade; 

• U ziet Driessen HRM aan de rechterkant. 

Centraal Station Breda



Looproute 
Vanaf het Centraal Station is het 15 minuten lopen naar 
Driessen HRM. 
• Ga in oostelijke richting op Stationsplein naar Willemstraat;
• Sla rechtsaf naar de Willemstraat;
• Weg vervolgen naar Sophiastraat;
• Sla rechtsaf richting Kasteelplein;
• Sla rechtsaf naar de Kasteelplein;
• Sla linksaf om op de Kasteelplein te blijven;
• Sla rechtsaf om op de Kasteelplein te blijven;
• Weg vervolgen naar Cingelstraat;
• Sla rechtsaf naar de Kraanstraat;
• Sla linksaf richting Adriaan van Bergenstraat/Hoge Brug;
• Sla rechtsaf naar de Adriaan van Bergenstraat/Hoge Brug;
• Sla linksaf naar Prinsenkade;
• Na 100m ziet u Driessen HRM aan de rechterkant.

Per auto
Als u met de auto komt raden wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie te 
controleren op www.vananaarbeter.nl. 

Vanuit Bergen op Zoom
• Volg de A58/E312 naar de Ettensebaan in Breda West, Breda; 
• Neem afrit 16-Breda Knooppunt Princeville vanaf de A58/E312;
• Ga verder op de Ettensebaan. Neem de Vincent van Gogh-

straat naar de Prinsenkade in Breda Centrum.

Vanuit Dordrecht
• Neem de A16 naar de Backer en Ruebweg/Prinsenbeek in 

Prinsenbeek; 
• Neem afrit 17- Breda-Noord vanaf de A16;
• Ga verder op de Backer en Ruebweg. Neem de Markkade 

naar de Prinsenkade in Breda Centrum.

Parkeervoorziening
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage De Barones in Breda. 
Deze garage staat aangegeven en is 24 uur per dag geopend. 

Parkeergarage De Barones
Nieuweweg 79
4811 LW Breda

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM 
• Loop in noordwestelijke richting naar de Tolbrugstraat;
• Sla linksaf naar de Tolbrug;
• Na 100m ziet u Driessen HRM aan de linkerkant. 

Parkeervoorziening
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage De Prins in Breda. 
Deze garage staat aangegeven en is iedere dag van 07.00 tot 
01.00 uur geopend. 

Parkeergarage De Prins
Middellaan 60 
4811 VM Breda

Looproute vanuit de parkeergarage naar Driessen HRM 
• Loop in noordoostelijke richting naar de Nieuwe Prinsen-

kade;
• Sla rechtsaf naar de Nieuwe Prinsenkade;
• Na 100m ziet u Driessen HRM aan de rechterkant. 

Naast de parkeergarages kunt u uw auto ook (betaald) parkeren 
in de Adriaan van Bergenstraat.

www.driessen.nl


