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Van Ede & Partners Breda 

Ceresstraat 13 

4811 CA Breda 

 

Openbaar vervoer  

het centraal station Breda ligt op loopafstand van de vestiging (10 minuten), reizen per bus 

verkort niet de loopafstand. 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving per auto 

Vanuit Amsterdam (A10, A1, A27), Utrecht (A27)  

 

1. Neem bij Amsterdam de A10 en volg de borden Utrecht/Den haag/Ring.  

2. Op een gegeven moment komt u bij het knooppunt Amstel volg hier de twee 

rechterrijstroken om de borden richting A2/E35 richting Utrecht te volgen.   

3. Vervolgens volg je de twee rechterrijstroken bij het knooppunt Everdingen om de 

borden E311/A27 richting Gorinchem/Breda te volgen. (Vanuit Utrecht voeg je in op 

de A27 richting Gorinchem/Breda) 

4. Neem afslag 16-Breda-noord naar N282 richting Breda-Noord/Dorst.  

5. Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Tilburgseweg. (400 meter) 

6. Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Nieuwe Kadijk. (2.8 kilometer) 

7. Sla linksaf naar de Doornboslaan (900 meter) 

8. Sla rechtsaf naar de Ceresstraat (350 meter) 

9. Aan het einde van de straat vindt je de bestemming aan de rechterzijde van de straat 
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Vanuit Rotterdam (A16) 

 

1. Voeg vanuit Rotterdam in op de A16 

2. Houd links aan op de splitsing, rij door op de A16/E19 en volg de borden 

Dordrecht/Breda 

3. Neem afslag 17-Breda-Noord richting Breda-Noord 

4. Eenmaal onderin de oprit slaat u linksaf en blijft u de weg vervolgen naar de Backer 

en Ruebweg/de Prinsenbeek. (3.5 Kilometer) 

5. Nu de weg blijven vervolgen op de Crogtdijk. (550 meter) 

6. Vervolgens nogmaals de weg blijven vervolgen naar de Nieuwe Kadijk (850 meter) 

7. Op de Doornboslaan sla je rechtsaf (850 meter) 

8. Hierna sla je op de Ceresstraat rechtsaf (350 meter) 

9. Aan het einde van de straat vindt je de bestemming aan de rechterzijde van de straat 

 

Vanuit Eindhoven (A58) 

 

1. Voeg vanuit Eindhoven in op de A58. 

2. Vervolgens volg je bij het knooppunt Batadorp de twee linkerrijstroken met de borden 

A58/E312 richting Breda/Tilburg.  

3. Op het knooppunt St.Annabosch volg je de twee rechterrijstroken met de borden 

E311/A27 richting Utrecht/Breda. 

4. Neem vervolgens afslag 16-breda-Noord naar N282 richting Breda-Noord/Dorst/Rijen. 

5. Neem vervolgens een rijstrook naar keuze om linksaf te slaan naar de Tilburgseweg/ 

de N282. (500 meter) 

6. Volg de twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Nieuwe Kadijk. (2.8 kilometer)  

7. Vervolgens sla je Linksaf naar de Doornboslaan. (900 meter) 

8. Sla rechtsaf naar de Ceresstraat. (350 meter) 

9. En de einde van de straat vindt u uw bestemming aan de rechterkant.  

 

 

Parkeren  

Betaald parkeren in de omgeving. 


