
 

 

Routebeschrijving kantoor Groenewout 

 

Navigatietip: Voer het adres ”Molengracht” in. Het kantorencomplex ligt 

aan deze weg. Bij de ingang van dit complex staat een bord “Claudius 

Prinsen Kantorencomplex.  Ons kantoor is gevestigd in gebouw B, 2e etage.   

 

Vanuit de richting Amsterdam/Utrecht 

- U neemt de A27 richting Breda. 

- Vervolgens afrit 15 (Breda/Bavel). 

- Bij de verkeerslichten gaat u linksaf. 

- Vervolgens neemt u de eerste afslag rechts (Bavel/Amphia ziekenhuis 

Molengracht). 

- Ga na 230 meter bij het tweede verkeerslicht naar links, net voorbij het 

Total tankstation. 

- De inrit naar het kantorencomplex vindt u direct aan uw rechterzijde.  

- LET OP: u kruist hierbij een 2-richtingenfietspad! 

- Vervolgens rijdt u het algemene parkeerterrein op (gebouw A, B, C). 

- Groenewout is gevestigd in gebouw B, tweede etage. Rechtdoor, tweede 

gebouw aan uw rechterzijde, achter de waterpartij. 

Vanuit de richting Antwerpen/Brussel 

- U volgt de A16 richting Breda. 

- Vervolgens afrit 15 Breda/Rijsbergen. 

- U volgt deze weg voor ongeveer 4 km en neemt dan de afslag 

Bavel/Amphia Ziekenhuis Molengracht. U slaat dan linksaf. 

- Ga na 230 meter bij het tweede verkeerslicht naar links, net voorbij het 

Total tankstation. 

- De inrit naar het kantorencomplex vindt u direct aan uw rechterzijde.  

- LET OP: u kruist hierbij een 2-richtingenfietspad! 

- Vervolgens rijdt u het algemene parkeerterrein op (gebouw A, B, C). 

- Groenewout is gevestigd in gebouw B, tweede etage. Rechtdoor, tweede 

gebouw aan uw rechterzijde, achter de waterpartij. 

 

 



 

 

 

Vanuit de richting Rotterdam/Den Haag 

- U volgt de A16 richting Breda. 

- Vervolgens afrit 15 Breda/Rijsbergen. 

- U volgt deze weg voor ongeveer 4 km en neemt dan de afslag 

Bavel/Amphia Ziekenhuis. U slaat dan linksaf. 

- Ga na 230 meter bij het tweede verkeerslicht naar links, net voorbij het 

Total tankstation. 

- De inrit naar het kantorencomplex vindt u direct aan uw rechterzijde.  

- LET OP: u kruist hierbij een 2-richtingenfietspad! 

- Vervolgens rijdt u het algemene parkeerterrein op (gebouw A, B, C). 

- Groenewout is gevestigd in gebouw B, tweede etage. Rechtdoor, tweede 

gebouw aan uw rechterzijde, achter de waterpartij. 

Alternatief: vanaf A16, neem afslag Breda-Noord, volg Backer Ruebweg, 

Crogtdijk, Nieuwe Kadijk, tot aan afslag naar rechts: Kapittelweg 

(tankstation De Haan), weg vervolgen richting Beverweg tot aan kruising, ga 

links Claudius Prinsenlaan op, daarna eerste rechts naar Molengracht. Tot 

inrit Kantorencomplex Claudius Prinsen. 

 

Parkeergelegenheid  

- Gelieve te  parkeren op de parkeerplaatsen voor bezoekers (bij entree 

gebouw B).  

- Indien alle bezoekersparkeervakken bezet zijn kunt u gebruik maken van 

de tegenover gelegen parkeergarage van het Amphia ziekenhuis. Betaald 

parkeren, per 16 minuten: € 0,50 met een maximum dagtarief van € 10. 

 

Minder validen 

Er is een lift aanwezig. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. 

 

Openbaar vervoer vanaf centraal station Breda 

U kunt gebruik maken van de volgende bussen vanaf het centraal station 

Breda: 

11-401 (Interliner) 402-325-326 

- Deze bussen stoppen allemaal bij de halte Molengracht/Amphia 

Ziekenhuis. Deze rit duurt ongeveer 7 minuten vanaf het centraal station 

Breda. Vanaf deze halte is ongeveer 100 meter lopen. U loopt “terug” 

richting het Total tankstation. De ingang van het kantorencomplex vindt 

u aan uw linkerzijde.  

- U loopt de inrit in, om vervolgens op ons parkeerterrein te komen. 

- Groenewout is gevestigd in gebouw B, tweede etage, van het Claudius 

Prinsen kantorencomplex. Rechtdoor, tweede gebouw aan uw 

rechterzijde, achter de waterpartij. 


