
ADHDcentraal Breda  

 
 

Met de auto vanaf BERGEN OP ZOOM A58* 

1. Vanaf de A58 neem je afslag 16 richting Breda Noord.  

2. Volg de twee linkerrijstroken en sla linksaf naar de Backer en Ruebweg (Breda 

Noord). 

3. Sla na 3,5 kilometer rechtsaf naar de Konijnenberg. Deze weg vervolg je tot aan 

de stoplichten bij de Academiesingel. 

4. Hier sla je linksaf naar de Academiesingel. 

5. Tot slot sla je direct linksaf naar de Spoorstraat om ADHDcentraal Breda te 

bereiken.  

 

Met de auto vanaf UTRECHT A27* 

1. Vanaf de A27 neem je afslag 16 richting Breda Noord. 

2. Hier volg je de twee rechterrijstroken om rechtsaf af te slaan op de Tilburgseweg. 

3. Na 400 meter sla je rechtsaf naar de Nieuwe Kadijk. 

4. Na 4 kilometer sla je bij de stoplichten linksaf naar de Konijnenberg. Je vervolgt 

jouw weg tot aan de stoplichten bij de Academiesingel. 

5. Hier sla je linksaf naar de Academiesingel. 

6. Tot slot sla je direct linksaf naar de Spoorstraat om ADHDcentraal Breda te 

bereiken. 

 

Met de auto vanaf ROTTERDAM A16* 

1. Vanaf de A16 neem je afslag 17 richting Breda Noord.  

2. Volg de twee linkerrijstroken en sla linksaf naar de Backer en Ruebweg (Breda 

Noord). 

3. Sla na 3,5 kilometer rechtsaf naar de Konijnenberg. Deze weg vervolg je tot aan 

de stoplichten bij de Academiesingel. 

4. Hier sla je linksaf naar de Academiesingel. 

5. Tot slot sla je direct linksaf naar de Spoorstraat om ADHDcentraal Breda te 

bereiken. 

 

*Op diagnostiekdagen kun je de auto in onze parkeergarage kwijt, maar omdat je nog onbekend bent 

met de (uit)werking van ADHD-medicatie adviseren wij je aan het einde van de dag niet met een 

motorvoertuig aan het verkeer deel te nemen. 

 

Met het openbaar vervoer vanaf STATION BREDA 

Kom je met de trein of de bus naar Breda? Wij liggen direct naast het station. Wandel het 

station uit via de centrumzijde en sla rechtsaf om ADHDcentraal Breda te bereiken. 

 

 


