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Routebeschrijving  

Safety Experience Center / Huis van de Toekomst, Graafsebaan 133, Rosmalen 

Coördinaten: Breedte: 51o 29’ 3” N   lengte: 5o 27’ 56” O    

 

De ontvangst voor het Safety Experience Center (SEC) bevindt zich in het voormalig 

Huis van de Toekomst, dat is gelegen op het terrein van het Autotron te Rosmalen, 

centraal aan de A59 tussen 's-Hertogenbosch – Nijmegen en is vanuit het hele land goed 

bereikbaar.  

 

Eigen vervoer  

U rijdt richting 's-Hertogenbosch. Wanneer u 's-Hertogenbosch nadert, volgt u de 

aanwijzingen:  

 

Vanuit Amsterdam/Utrecht (A2)  

A59 Oss/Nijmegen  

Op de A59 Afslag nr 50, 'Autotron' (ANWB bord) nemen.  

Op het terrein van het Autotron de borden SEC (Safety Experience Center), Huis van de 

Toekomst blijven volgen.  

 

Vanuit Eindhoven (A2)  

A59 Oss/Nijmegen  

Op de A59 Afslag nr 50, 'Autotron' (ANWB bord) nemen.  

Op het terrein van het Autotron de borden SEC (Safety Experience Center), Huis van de 

Toekomst blijven volgen.  

 

Vanuit Arnhem/Nijmegen (A59)  

Afslag nr 50 'Autotron' (ANWB bord) nemen.  

Op het terrein van het Autotron de borden SEC (Safety Experience Center) en Huis van 

de Toekomst blijven volgen.  

 

Vanuit Breda  

A27 richting Utrecht volgen. Daarna volgt u de A59 richting ’s-Hertogenbosch.  

Bij ’s-Hertogenbosch volgt u Nijmegen (A59) en neemt u afslag nr 50 ‘Autotron’ (ANWB 

bord).  

Op het terrein van het Autotron de borden SEC (Safety Experience Center) en Huis van 

de Toekomst blijven volgen.  

 

Let op:  

Bij het gebruik van een meeste navigatiesystemen kan het zijn dat u met het 

adres van het Safety Experience Center niet op het Autotron terrein uitkomt. 

Wij adviseren u dringend de routebeschrijving zoals hierboven omschreven aan 

te houden.  

 

Openbaar Vervoer;  

Het SEC is met het openbaar vervoer wel te bereiken maar u dient rekening te houden 

met een wandeling van ongeveer 25 minuten vanaf de bushalte tot aan het 

trainingsterrein.  

 

Met de trein naar 's-Hertogenbosch CS. Vervolgens neemt u de bus lijn 90,  

richting Oss-Nijmegen-Grave. Uitstappen bij bushalte Autotron en de borden Safety 

Experience Center volgen.  

 

U kunt ook op 's-Hertogenbosch CS overstappen op de stoptrein richting Nijmegen en 

uitstappen op station Rosmalen. Vanaf dit station kunt u met de Treintaxi naar het 

Autotron en de borden Safety Experience Center volgen. 


