C.E.A.M. Gerritse | arts - homeopaat Vught
artsenpraktijk voor homeopathie en complementaire geneeskunde

Routebeschrijving
Adres:
Loonsebaan 37, 5263 CL Vught

Telefoon: 073 - 656 94 92

© Google Maps

Toegankelijkheid
De praktijk is gelijkvloers en gemakkelijk toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers. Ter
plekke is, aan de overkant van de weg, altijd ruim en gratis parkeergelegenheid. Bent
u minder goed ter been? U kunt dan uitstappen op de oprit bij de praktijkingang.
Route per auto vanuit Eindhoven (A2)
Afslag 24: Vught – Sint Michielsgestel. Aan het eind van de afrit, bij de verkeerslichten,
gaat u linksaf. Bij de volgende verkeerslichten mag u alleen rechtdoor.
Bij de stoplichten daarna gaat u rechtsaf, Glorieuxlaan, en volgt u de weg na 200
meter naar links: Boxtelseweg. Deze gaat over in de Taalstraat.
Doorrijden tot u voorrang moet geven. Zelf gaat u daar rechts (blijft Taalstraat) en
vervolgt u de weg tot de verkeerslichten. Daar gaat u linksaf: Loonsebaan.
Over het spoor gaat u na 150 meter rechts de ventweg op. Sla niet rechtsaf.
Als u daar de auto parkeert, staat u tegenover nummer 37.
Route per auto vanuit Tilburg (N65)
Bij de eerste verkeerslichten binnen Vught, ter hoogte van restaurant De Vier
Kolommen, gaat u linksaf: Boslaan. Over het spoor gaat u rechtsaf: Loonsebaan.
Na ongeveer 2,5 kilometer bent u ter hoogte van nummer 37 en kunt u aan de
overzijde op de ventweg parkeren.
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Route per auto vanuit Utrecht (A2)
Na afslag 22 (Sint Michielsgestel) houdt u rechts aan richting N65 en neemt u de afslag
ring ‘s-Hertogenbosch. Onderaan de afrit gaat u linksaf.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u weer links en rijdt u bij de rotonde rechtdoor
onder het viaduct door. Na ongeveer een kilometer neemt u de eerste afslag links
(Kampdijklaan). Op het eind daarvan gaat u rechts (Loonsebaan) en direct weer rechts
de ventweg op. Als u hier parkeert staat u tegenover nummer 37.
Route per bus
Bushalte op de Bosscheweg. Vandaar is het nog ongeveer zes minuten lopen.
Als u de bus uitstapt gaat u naar links, in zuidelijke richting, richting de
verkeerslichten. Daar slaat u rechtsaf de Loonsebaan in.
Over de overweg arriveert u na 150 meter bij Loonsebaan 37, aan uw linkerhand.
Route per trein
Per trein is Vught rechtstreeks bereikbaar vanuit Eindhoven en ‘sHertogenbosch/Utrecht. Vanuit Tilburg reist u via ‘s-Hertogenbosch.
De afstand vanaf station Vught tot de praktijk is 1,5 kilometer. De looptijd is ongeveer
achttien minuten.
U verlaat het station aan de voorkant. Dit is de zijde waar het stationsgebouw staat.
U gaat naar links en volgt de Stationsstraat in noordelijke richting. Daarbij houdt u
steeds de spoorrails aan uw linkerhand.
De eerste overweg, nabij Helvoirtseweg, laat u ook aan uw linkerhand liggen.
U steekt over en slaat de Rembrandtlaan in, tot deze aan uw linkerhand overgaat in de
Pieter Bruegellaan. Deze gaat u linksaf in.
U loopt de laan helemaal uit tot de tweede overweg, nabij Loonsebaan. Deze steekt u
over en u arriveert na 150 meter bij Loonsebaan 37, aan uw linkerhand.
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