Veel gestelde vragen
Hoe kom ik bij de Tramkade?
De hoofdentree van de Tramkade is bereikbaar via de Boschdijkstraat, dit is ook de entree van de parkeerplaats
op het terrein. Vanaf het station is het ca. 800 meter lopen. Het adres is Tramkade 20-28, 5211VB
‘s-Hertogenbosch
Waar kan ik parkeren?
Er zijn maximaal ca. 120 parkeerplekken beschikbaar op het terrein, behalve bij evenementen of andere
activiteiten. In de loop van het jaar wordt betaald parkeren ingevoerd. Leveranciers voor evenementen in de
Kaaihallen, kunnen in overleg gebruik maken van de entree aan de Veemarktweg.
Hoe vind ik op de Tramkade het gebouw waar ik moet zijn?
Weet je welk gebouw je zoekt? Als je deze plattegrond meeneemt, dan kan het niet missen.
Waar op de Tramkade kan ik ruimte huren voor mijn feest / workshop / evenement?
Wat leuk dat je aan de Tramkade denkt! De Tramkade heeft drie hoofdlocaties die alle drie verschillende
mogelijkheden en een eigen sfeer hebben: de Kaaihallen, de Mengfabriek en het Werkwarenhuis. Je kunt bij de
locaties zelf informeren naar de mogelijkheden, kosten en voorzieningen en kijken welke locatie het beste bij je
activiteit past.
Wat is er te doen op de Tramkade?
Er is heel vaak iets leuks te doen! Zo zijn er wekelijk dansavonden in Koudijs Kafé of Van Aken, workshops,
lezingen en meer. En er zijn regelmatig leuke evenementen, zowel in de Kaaihallen, de Mengfabriek of het
Werkwarenhuis. Hou de agenda in de gaten!
Kan ik ook iets eten en drinken op de Tramkade?
Nou, en hoe! In het Werkwarenhuis vind je Van Aken en in de Mengfabriek Koudijs Kafé. In de loop van het jaar
komt er nog meer bij. En weet je dat hier ook regelmatig iets leuks te doen is?
Waar kan ik gevonden voorwerpen terugvinden?
Ben je iets verloren op de Tramkade? Dat is vervelend! Informeer bij de locatie waar je geweest bent of je
spullen zijn gevonden.
Ik wil een fotoshoot houden op de Tramkade, kan dat?
Jazeker, dat kan. De Tramkade heeft een fotogeniek terrein en drie gebouwen die alle drie verschillende
mogelijkheden en een eigen sfeer hebben: de Kaaihallen, de Mengfabriek en het Werkwarenhuis. Je kunt bij de
locaties zelf informeren naar de mogelijkheden.
Ik wil graag kantoor of atelierruimte huren op de Tramkade, kan dat?
Het Werkwarenhuis en de Mengfabriek bieden ruimte aan (culturele) ondernemers en organisaties. Beide
locaties hebben een eigen sfeer en focus. Je kunt zelf contact opnemen met het Werkwarenhuis en de
Mengfabriek om te kijken welke locatie mogelijkheden heeft en het best bij je past.

