
Hulp nodig of vragen? 
Bel Koo: 073 206 88 88

 

Weet u welke vervoers-
mogelijkheden er zijn 
in ’s-Hertogenbosch? 

Voor iedereen, ook als u hulp 
of begeleiding nodig heeft! 

Kijk in deze folder welke 
mogelijkheden er zijn en 
ga er ook op uit! 



 
 

 

Voorwoord 

Wist u dat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch allerlei mogelijkheden 
zijn om gebruik te maken van auto’s, fietsen of scooters als u die zelf 
even niet heeft? 

Ook als u zelf niet kunt rijden zijn er verschillende mogelijkheden om  
er toch op uit te gaan. Bijvoorbeeld op de koffie bij die vriendin, naar   
de sportclub of naar die ene leuke winkel. In deze folder vindt u de  
vervoersmogelijkheden die er zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er zijn  
mogelijkheden voor iedereen, ook als u hulp of begeleiding nodig heeft. 
 
Hulp nodig of vragen over vervoer? 
Bel Koo: 073 206 88 88 
Of kijk op: www.kijkopkoo.nl/vervoer 

Voor iedereen 
Deze vervoersmiddelen (denk aan een trein, 
bus of fiets) zijn voor iedereen in de gemeente 
’s-Hertogenbosch te gebruiken. De vervoersmiddelen 
voor iedereen staan aangegeven in het groen. 

Met hulp of begeleiding 
Heeft u hulp of begeleiding nodig bij vervoer? 
Ook dan zijn er vele mogelijkheden waar u 
gebruik van kunt maken. De vervoersmiddelen met 
hulp of begeleiding staan aangegeven in het paars. 

www.kijkopkoo.nl/vervoer
https://www.kijkopkoo.nl/sdu/wonen-en-vervoer/vervoer
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Voor iedereen 

Openbaar vervoer 

Bus 
Wat: Stadsbussen, buurtbussen en streekbussen van Bravo. 

Voor wie: Voor iedereen. 

Waarheen en 
wanneer: 

Bussen rijden dagelijks naar verschillende plaatsen binnen 
en buiten ’s-Hertogenbosch. 

Betalen: Kaartje kopen bij de chauffeur (alleen pinnen) of 
OV-chipkaart. 

Informatie: www.bravo.info | www.9292.nl of de 9292 app. 
Telefoon: 0800 02 32 545 | 0900 92 92 (€ 0,90 per minuut). 

Trein 
Wat: Treinen vanaf Station ’s-Hertogenbosch, Station 

’s-Hertogenbosch Oost en Station Rosmalen. 

Voor wie: Voor iedereen. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks rijden er treinen in de richting van onder andere: 
Breda, Eindhoven, Tilburg, Roosendaal, Nijmegen, Utrecht en 
Amsterdam. 

Betalen: OV-chipkaart of kaartje uit de automaat (€ 1,- extra). 

Informatie: www.ns.nl of de NS app | www.9292.nl of de 9292 app. 
Telefoon: 0900 92 92 (€ 0,90 per minuut). 



 

 

Voor iedereen 

Vervoer door vrijwilligers 

Blauwe Engelen: hop on hop off bus 
Wat: Gratis hop on hop off bus die via een vaste route door de 

binnenstad van ’s-Hertogenbosch rijdt. 

Voor wie: Voor iedereen. 

Waarheen en 
wanneer: 

Een vaste route door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. 
Beginpunt is het Stationsplein. Op verzoek kan het busje 
overal op de route stoppen. 
Van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-17.00 uur. 
Zondag van 12.00-16.00 uur. 

Betalen: Gratis, u kunt een vrijwillige bijdrage geven. 

Informatie: www.gastvrij-shertogenbosch.nl 
stichting@gastvrij-shertogenbosch.nl 

Met hulp of begeleiding 

Vervoer door vrijwilligers 

De Zonnebloemauto 
Wat: Huurauto geschikt voor vervoer van personen die gebonden zijn 

aan rolstoel of scootmobiel. Met vrijwillige chauffeur te boeken. 

Voor wie: Voor rolstoel- en scootmobielgebruikers met een 
Zonnebloempas. 

Waarheen en 
wanneer: 

Vanaf de verhuurlocatie (Rietveldenweg 51) naar waar u 
naartoe wilt. Dagelijks. 

Betalen: U huurt de Zonnebloemauto voor € 45,- per dag. De eerste 
keer schaft u eenmalig een autopas voor € 10,- aan. Deze 
heeft u nodig om de auto te reserveren. Per huurdag zijn 
de eerste 100 kilometer inbegrepen. Als u meer dan 100 
kilometer per dag rijdt, betaalt u € 0,20 per extra kilometer. 
Brandstofkosten zijn voor eigen rekening. 

Informatie: www.zonnebloem.nl | Telefoon: 088 001 67 17. 
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Seniorenbus ’s-Hertogenbosch 
Wat: Begeleid vervoer waarbij u hulp krijgt van een vrijwilliger. 

Voor wie: Voor alle ouderen vanaf 55 jaar en woonachtig in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch (Nuland, Vinkel, Rosmalen, 
Engelen en Bokhoven) die abonnee zijn bij de Seniorenbus. 

Waarheen en 
wanneer: 

Van deur tot deur, binnen de hierboven genoemde plaatsen 
en in Vught. Op maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Op afspraak. 

Betalen: Naast het abonnement van € 6,- per maand betaalt u € 0,50 per 
rit. Eén begeleider mag bij medisch noodzakelijke redenen mee 
voor € 1,- per rit. 

Informatie: www.senioren-bus.nl | Telefoon: 06 13 00 76 60. 

Hulpdienst Rosmalen 
Wat: Vrijwilligers bieden praktische hulp en begeleiding bij vervoer. 

Het aanbod en de werkwijze kan per Hulpdienst verschillen. 

Voor wie: Voor ouderen die wonen in de wijken ‘t Ven, Hondsberg, 
Centrum, Molenhoek, Overlaet, Hintham, Maliskamp of 
Sparrenburg en geen hulp kunnen vragen bij buren, familie 
of vrienden. 

Waarheen en 
wanneer: 

Rosmalen, Empel, ’t Wild, ’s-Hertogenbosch, Vught, Berlicum, 
Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Nuland, Vinkel, Vlijmen, 
Bokhoven en Engelen. KOM-Rosmalen en Hintham van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00-20.00 uur. 
Maliskamp/Sparrenburg op aanvraag. 

Betalen: Vervoer kost € 0,30 per kilometer + eventuele parkeerkosten. 

Informatie: www.farent.nl/diensten/hulpdiensten-rosmalen/ 
KOM-Rosmalen en Hintham, telefoon: 073 851 96 00. 
Maliskamp/Sparrenburg, telefoon: 06 46 76 81 07. 



 
 

 

 

 
   

 

Voor iedereen 

Aangepast taxivervoer 

Regiotaxi ’s-Hertogenbosch 
Wat: Taxivervoer van deur tot deur en binnen de regio. 

U reserveert vooraf en kan samen met andere reizigers 
in de taxi zitten. 

Voor wie: Voor iedereen. Mensen met een Wmo-pas krijgen korting. 
De gemeente beslist of u een Wmo-pas krijgt. 

Waarheen en 
wanneer: 

Regiotaxi ’s-Hertogenbosch rijdt in ’s-Hertogenbosch, Vught, 
Sint-Michielsgestel, Heusden en Boxtel. Maandag tot en met 
donderdag van 6.00 uur ’s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts. 
Vrijdag, zaterdag, zondag- en feestdagen van 6.00 uur 
’s ochtends tot 2.00 uur ’s nachts. 

Betalen: Kosten hangen af van de afstand. Betaling per pin of via 
bankafschrijving. Mensen met een Wmo-pas krijgen korting. 

Informatie: www.regiotaxi-shertogenbosch.nl 
Telefoon: 0900 549 54 90. 

“Iedere 
donderdagavond 

ga ik eten bij mijn tante 
in Vinkel.  Als ik  ’s avonds 

terug naar huis ga, rijden er 
geen bussen meer. Ik maak 

daarom gebruik  van de 
Regiotaxi. ” 
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Met hulp of begeleiding 

Aangepast taxivervoer 

Taxivervoer Valys 
Wat: Taxivervoer voor uitstapjes en (familie)bezoek buiten de 

regio waar u woont. Ook rolstoelvervoer. 

Voor wie: Voor mensen die niet zelf kunnen reizen en in bezit zijn 
van een Valys-pas. De Valys-pas kunt u aanvragen bij Valys. 

Waarheen en 
wanneer: 

Van deur tot deur, verder dan 25 kilometer van uw 
woonadres. Dagelijks van 6.00 uur ’s ochtends tot 1.00 uur 
’s nachts. 

Betalen: € 0,20 per kilometer binnen een jaarlijks toegekend 
Persoonlijk Kilometerbudget. Daarna € 1,35 per kilometer. 
Betaling gaat via bankafschrijving. Eén begeleider mag 
gratis mee. 

Informatie: www.valys.nl | Telefoon: 0900 96 30. 

Leerlingenvervoer 
Als uw kind niet zelf naar school kan, dan heeft u in sommige situaties 
recht op een bijdrage in de reiskosten of aangepast vervoer. Neem altijd 
eerst contact op met de gemeente. Telefoon: 073  615 51 55. 

Informatie: www.s-hertogenbosch.nl/leerlingenvervoer 

www.s-hertogenbosch.nl/leerlingenvervoer


 
 

 

Met hulp of begeleiding 

Fiets 

Fietsmaatjes Den Bosch 
Wat: Samen fietsen met een vrijwilliger op een elektrische 

duofiets. 

Voor wie: Voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit 
door een beperking niet meer zelf kunnen of durven. U meldt 
zich aan bij Fietsmaatjes. 

Waarheen en 
wanneer: 

Fietstochten vanaf thuis, 1-3 uur. Tijd en dag in onderling 
overleg. 

Betalen: € 3,00 per rit. Betaling via een strippenkaart van 
Fietsmaatjes. 

Informatie: www.fietsmaatjesdenbosch.nl | Telefoon: 06 33 03 38 90. 

“Ik fietste altijd graag. 
Maar kort geleden ben ik 

gevallen met de fiets. Nu durf ik 
niet meer zelf te fietsen. Ik hoorde 

van fietsmaatjes, een activiteit 
waarbij je samen op een duofiets 

fietst. Dat ben ik gaan doen.   Zo 
ben ik lekker buiten en het is 

gezellig!” 
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Duofiets Vinkel 
Wat: Samen fietsen met een vrijwilliger op een elektrische 

duofiets in Vinkel. 

Voor wie: Voor inwoners van Vinkel die er graag op uit gaan met de 
fiets maar dit niet meer zelf kunnen of zich er niet prettig bij 
voelen. 

Waarheen en 
wanneer: 

Fietstochten vanuit thuis, op afspraak. Tijd en dag in overleg. 

Betalen: Gratis, u kunt een vrijwillige bijdrage geven. 

Informatie: duofietsen@outlook.com | Telefoon: 06 31 04 21 03. 

Copernikkel 
Wat: Copernikkel is een werkwinkel waar u verschillende (gratis) 

activiteiten kunt doen, waaronder fietsactiviteiten. 

Voor wie: Voor en door bewoners van ’s-Hertogenbosch en de wijk 
Boschveld. 

Waarheen en 
wanneer: 

Copernikkel zit in het winkelcentrum van de wijk Boschveld, 
Copernicuslaan 308. Geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00-16.00 uur. 

Fietslessen Bij Copernikkel kunt u fietslessen nemen. De fietslessen zijn 
op maandag en dinsdag tussen 10.00-12.30 uur. 

Fiets repareren Bij Copernikkel hoort een FietsWerkplaats, deze vindt u aan 
de Kelvinstraat 23 (Garagebox achter) ’s-Hertogenbosch. U 
maakt zelf uw fiets. Andere bewoners helpen u daarbij. 

Wij gaan fietsen Fietslessen voor nieuwkomers met een tweedehands fiets. 
Deze activiteiten vinden plaats op het Cementrum, Sint 
Teunislaan 1 ’s-Hertogenbosch. 

Informatie: www.copernikkel.nl | info@copernikkel.nl 
Telefoon: 06 25 21 53 40. 
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Voor iedereen 

Deelvervoer 

OV-fiets 
Wat: Een deelfiets van de NS. 

Voor wie: Voor iedereen met het OV-fietsabonnement (gratis) op een 
persoonlijke OV-chipkaart. 

Waarheen 
en wanneer: 

Dagelijks, vanaf het station naar waar u naartoe wilt. 

Betalen: Voor het gebruik van een OV-fiets betaalt u € 4,15 per keer. 

Informatie: www.ns.nl of de NS app | www.9292.nl of de 9292 app. 
Telefoon: 0900 92 92 (€ 0,90 per minuut). 

Bravofiets 
Wat: Een deelfiets van Bravo. 

Voor wie: Voor iedereen die de Hopperpoint app of de Glimble app 
download. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, vanaf een bushalte met een Bravofietshub 
naar waar u naartoe wilt. De hubs zijn zichtbaar in 
de Hopperpoint app. 

Betalen: U reist met de Hopperpoint app of de Glimble app van Arriva 
met account. Bij de start betaalt u € 1,- en vervolgens betaalt 
u per 30 minuten € 1,-. U betaalt maximaal € 10,- per dag. 

Informatie: www.bravo.info | Telefoon: 0800 023 25 45 
0900 92 92 (€ 0,90 per minuut). 



 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bondi 
Wat: Een elektrische deelfiets. 

Voor wie: Voor iedereen vanaf 16 jaar die de Bondi app download. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, binnen ’s-Hertogenbosch. 

Betalen: U reist met de Bondi app met account. 
Per minuut betaalt u € 0,24 of 24 uur voor € 9,99. 

Informatie: www.bondi.city | Telefoon: 06 18 21 02 12. 

Go Sharing 
Wat: Elektrische scooters, fietsen en auto’s per rit te huren. 

Voor wie: Voor iedereen die de Go Sharing app download, vanaf 16 jaar 
met een geldig rijbewijs. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van en naar waar u naartoe wilt. 
Buiten het Go Sharing gebied kunt u de rit niet stoppen 
(Go Sharing gebied te zien in app). 

Betalen: Via de GO Sharing app met account. Naast een starttarief 
betaalt u alleen voor de tijd dat u een vervoersmiddel 
gebruikt.  Betaal per minuut of kies een voordeelpakket. 
Een auto kost € 0,30 per minuut. Een scooter kost € 0,29 
per minuut en een e-bike kost € 0,23 per minuut. 

Informatie: www.nl.go-sharing.com | Telefoon: 085 902 29 01. 

Felyx scooter 
Wat: Elektrische scooters per rit te huren. 

Voor wie: Voor iedereen die de Felyx app download, met een geldig 
rijbewijs, vanaf 18 jaar. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van en naar waar u naartoe wilt. Buiten het Felyx 
gebied kunt u de rit niet stoppen (Felyx gebied te zien in 
de Felyx app). 

Betalen: Via de Felyx app met account. U betaalt voor de tijd waarin u 
een e-scooter gebruikt: € 0,30 per minuut. 

Informatie: www.felyx.com/nl/nl/denbosch | Telefoon: 085 208 04 70. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Onze Auto (Samen Slim Rijden) 
Wat: 8 elektrische deelauto’s. 

Voor wie: Voor inwoners van Orthen, Muntel, Haverleij en Rosmalen. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van en naar waar u naartoe wilt. 

Betalen: U betaalt een maandelijks bedrag via een abonnement plus 
de kosten per kilometer en per uur. De kosten liggen tussen 
de € 0,- en € 100,- per maand. De kilometer-, uur- en totale 
dagprijs zijn afhankelijk van het abonnement. 

Informatie: www.onzeauto.com/den-bosch 

Amber 
Wat: Elektrische auto’s per rit te huren. 

Voor wie: Voor iedereen die de Amber app download. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van en naar waar u naartoe wilt. De auto kunt u 
meenemen en achterlaten binnen het Amber gebied (te zien 
in de Amber app). Vooraf reserveren via de Amber app. 

Betalen: Via de Amber app met account. Aanmelden is gratis. 
De ritprijs is afhankelijk van de dag, tijd en het aantal 
kilometers. U ziet vooraf in de app wat een rit kost. 

Informatie: www.driveamber.com/nl | Telefoon: 085 301 15 13. 

GoodMoovs 
Wat: Elektrische deelauto’s per rit te huren. 

Voor wie: Voor iedereen met een GoodMoovs account. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van een vaste parkeerplaats naar waar u naartoe 
wilt. Reserveren via de Goodmoovs app. 

Betalen: Via de GoodMoovs app met account. Kosten afhankelijk van 
tijdsduur en gereden kilometers. 

Informatie: www.goodmoovs.net/denbosch/ | Telefoon: 085 732 56 60. 



 

  

 
 

 
 

  

Green Wheels 
Wat: Deelauto’s per rit te huren. 

Voor wie: Voor iedereen met een Greenwheels account. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van een vaste parkeerplaats naar waar u naartoe 
wilt. Reserveren via de Greenwheels app of website. 

Betalen: U betaalt een maandelijks bedrag via een abonnement 
plus de kosten per kilometer en per uur. De maandelijkse 
bedragen liggen tussen € 0,- en € 25,- per maand. 

Informatie: www.greenwheels.nl | Telefoon: 088 210 01 00. 

Mywheels 
Wat: Deelauto’s per rit te huren. 

Voor wie: Voor iedereen met een Mywheels account. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van een vaste parkeerplaats naar waar u 
naartoe wilt. Reserveren via de Mywheels app of website. 

Betalen: Prijs verschilt per deelauto. U betaalt een maandelijks 
bedrag via een abonnement plus de kosten per kilometer 
en per uur. De maandelijkse bedragen liggen tussen € 0,- en 
€ 25,- per maand. Na reserveren betaalt u online via iDEAL 
of op rekening. 

Informatie: www.mywheels.nl | Telefoon: 085 773 42 22. 

Snappcar 
Wat: Huurauto van particulieren bij u in de buurt. 

Voor wie: Voor iedereen met een Snappcar account. 

Waarheen en 
wanneer: 

Dagelijks, van een vaste parkeerplaats naar waar u 
naartoe wilt. Reserveren via de Snappcar app of website. 

Betalen: Prijs verschilt per huurauto. Nadat de verhuurder accepteert, 
betaalt u online via iDEAL of credit card. 

Informatie: www.snappcar.nl 



Overige informatie 

Reizen met openbaar vervoer 
Via www.9292.nl kunt u elke reis in Nederland met het openbaar vervoer van deur 
tot deur plannen. Dit kan gemakkelijk en snel via: 
 - De website: www.9292.nl 
 - De 9292 app (te downloaden voor smartphone/tablet)  
 - Telefoon: 0900 92 92 

U kunt voor informatie ook langsgaan bij het Arriva Servicepunt OV Den Bosch, 
Stationsplein 6, naast voorzijde treinstation in ’s-Hertogenbosch. 

Er zijn verschillende apps die u kunt gebruiken om uw reis te plannen. Kijk  voor 
een overzicht op www.nederlandslimbereikbaar.nl 

P+R Transferium Den Bosch 
Wilt u een dagje naar de binnenstad van ’s-Hertogenbosch? In plaats van uw 
auto te parkeren in de binnenstad, kunt u ook gebruik maken van P+R Transferia. 
Dit zijn plaatsen om over te stappen vanuit de auto op de bus of deelfiets. De 
overstappunten liggen rondom het centrum van ’s-Hertogenbosch. De locaties zijn: 
Pettelaarpark, Deutersestraat en De Vliert. 

www.nederlandslimbereikbaar.nl
www.9292.nl
www.9292.nl
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Reizen met OV-chipkaart 
U kunt met een OV-chipkaart reizen per trein, bus, tram en metro. U zet een 
geldbedrag op uw OV-chipkaart. U kunt kiezen uit een anonieme OV-chipkaart en 
een persoonlijke OV-chipkaart. U kunt ook een abonnement op uw persoonlijke 
OV-chipkaart zetten. Kijk voor meer informatie over de OV-chipkaart en 
betalen met de OV-chipkaart op: www.ov-chipkaart.nl 

Bent u 65 jaar of ouder en heeft u een persoonlijke OV-chipkaart? Dan krijgt u 
automatisch 34 procent korting op alle busreizen. 

Actuele prijzen en tijden 
Informeer voor de laatste versie van prijzen en tijden altijd 
bij de genoemde vervoersdienst. 

Vragen? 
Heeft u na het zien van deze folder vragen of heeft u hulp nodig bij vervoer? 
Bel dan met Koo op 073 206 88 88 (bereikbaar maandag tot en met vrijdag 
van 8.30-17.00) of kijk op www.kijkopkoo.nl/vervoer 

www.kijkopkoo.nl/vervoer
https://8.30-17.00
www.ov-chipkaart.nl


Meer weten? 
Ga naar www.kijkopkoo.nl/vervoer 

Hulp nodig of vragen over vervoer?  
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		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
