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Tandartsenpraktijk van der Geld – Schormans 

 

Routebeschrijving 

 

Vanuit noordelijke richting Utrecht / Amsterdam (A2) 

 Volg A2 richting Maastricht 

 Neem afslag Knooppunt Vught naar A65 richting RING-West/Tilburg/Vught-Centrum  

 Na ca. 1,3 km flauwe bocht naar links naar de A65  

 Na ca. 1,5 km neem de 1e afslag links, de Helvoirtseweg op  

 Na ca. 80 m sla rechtsaf naar de Pastoor van den Houtstraat  

 Weg vervolgen naar Loeffplein  

 Na ca. 130 m sla rechtsaf naar de Aloysiuslaan 

 U vindt Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans aan uw rechterhand 

 Aloysiuslaan 6 te Vught 

 

 

Vanuit zuidelijke richting Eindhoven / Maastricht (A2) 

 Volg A2 richting Amsterdam 

 Neem afslag 23 - Tilburg richting Ring 's-Hetrogenbosch-West/Centrum/N65  

 Na ca. 850 m sla linksaf de oprit op naar N65/Tilburg  

 Na ca. 400 m voeg in op A65  

 Na ca. 1,2 km sla linksaf naar de Helvoirtseweg  

 Na ca. 80 m sla rechtsaf naar de Pastoor van den Houtstraat  

 Weg vervolgen naar Loeffplein  

 Na ca. 130 m sla rechtsaf naar de Aloysiuslaan 

 U vindt Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans aan uw rechterhand  

 Aloysiuslaan 6 te Vught 
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Vanuit richting Waalwijk / Drunen (A59) 

• Volg A59 richting 's-Hertogenbosch 

• Neem afslag 45-Ring 's-Hertogenbosch-West richting Centrum 

• Na ca. 550 m voeg in op Vlijmenseweg 

• Na ca. 2,4 km weg vervolgen naar Randweg 

• Na ca. 2,7 km sla rechtsaf de oprit op naar N65/Tilburg 

• Na ca. 400m voeg in op A65 

• Na ca. 1,2 km sla linksaf naar de Helvoirtseweg 

• Na ca. 40m flauwe bocht naar rechts om op de Helvoirtseweg te blijven 

• Na ca. 40m sla rechtsaf naar de Pastoor van den Houtstraat 

• Weg vervolgen naar Loeffplein 

• Na ca. 130 m sla rechtsaf naar de Aloysiuslaan 

• U vindt Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans aan uw rechterhand 

• Aloysiuslaan 6 te Vught 

 

 

Vanuit richting Tilburg / Oisterwijk (N65) 

• Volg A65 richting 's-Hertogenbosch 

• Op splitsing A65 / Helvoirtseweg (ter hoogte van Vught) rechtsaf naar de 
Helvoirtseweg 

• Na ca. 20m flauwe bocht naar rechts om op de Helvoirtseweg te blijven 

• Na ca. 60 m sla rechtsaf naar de Pastoor van den Houtstraat 

• Weg vervolgen naar Loeffplein 

• Na ca. 130 m sla rechtsaf naar de Aloysiuslaan 

• U vindt Tandartsenpraktijk Van der Geld Schormans aan uw 
rechterhandAloysiuslaan 6 te Vught 


