
Routebeschrijving naar de praktijk aan de  Van Broeckhovenlaan 97-101 
 
Vanuit de richting Eindhoven/Utrecht/ Waalwijk:  
Op de A59/A2 neemt U afslag 20 en 21 richting ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen. Hierna 
houdt U op de A59 de richting Nijmegen en Hintham aan (rechtdoor), en neemt U 
vervolgens de afslag 48 richting Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch-centrum en Berlicum. 
U gaat dan bij de stoplichten rechtsaf richting Rosmalen. Bij de volgende stoplichten gaat 
u linksaf richting ‘s-Hertogenbosch, Hintham. 
Ga verder bij  ***  
 
Vanuit de richting Nijmegen: 
Op de A59 neemt U de afslag 48, richting Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch centrum, Berlicum. 
Bij de stoplichten (met aan uw rechterhand het Wapen van Rosmalen) gaat u rechtdoor 
richting ‘'s-Hertogenbosch en Hintham. 
Ga verder bij *** 
 
*** 
De weg gaat langs Heijmans en gaat vervolgens omhoog over het kanaal. Onder aan 
gekomen gaat de weg onder de autosnelwegen door en slaat U vervolgens linksaf richting 
Hintham.  
U vervolgt deze weg, en neemt de eerste weg links (Nicolaas Fierlantsstraat). Aangekomen 
bij het einde van deze weg (met aan uw linkerhand een BP tankstation) gaat u rechts af (J. 
Heijmanslaan). U komt bij een rotonde die u oversteekt (2e straat rechts). De J. Heijmans-
laan gaat over in de Van Broeckhovenlaan. Links komt u langs water (het IJzeren Kind) en 
rechts ziet u een gebouw met een witkleurige verdieping (Medisch Centrum Den Bosch 
Oost). Tegenover dit gebouw is onze praktijk, aan de andere kant van de weg. U slaat links 
af om (gratis) te parkeren: óf aan de voorkant van het gebouw langs het fietspad, óf op de 
parkeerplaatsen aan de zijkant of aan de binnenkant van het gebouw. U bereikt de ingang 
van onze praktijk via de binnenkant van het gebouw.  
 

 
 
Met Openbaar Vervoer:  
Vanaf Centraal Station 's-Hertogenbosch neemt u stadsbus 3 Rosmalen via Hintham. 
Uitstappen halte Van Broeckhovenlaan en vervolgens is het nog 2 minuten lopen naar de 
praktijk. Wanneer u de bus uitstapt ziet u aan uw linkerhand verderop een gebouw met 
horizontale strepen in de baksteen. Daar is op de begane grond onze praktijk. U loopt naar 
de binnenkant van het gebouw waar u de ingang aantreft. 


