Routebeschrijving VECOZO
Adres
Dr. Anton Philipsweg 35, 5026 RK Tilburg

Afslag 11 –
Goirle/Tilburg West

Vanuit ’s‐Hertogenbosch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem de N65/A65 richting Vught‐Zuid, Helvoirt, Tilburg.
Doorkruis knooppunt De Baars.
Vervolg uw weg op de A58/E312 richting Tilburg/Breda.
Neem na 4 km afslag 11 Goirle.
Aan het einde van de afslag linksaf slaan, de N261 (Blaakweg) op richting Tilburg.
Eerste afslag rechts: Ringbaan Zuid. Rechts aanhouden, niet invoegen.
Bij de stoplichten rechts afslaan.
Eerste straat links afslaan (dr. Paul Janssenweg).
Eerste straat links afslaan: u bent gearriveerd op de dr. Anton Philipsweg. Het eerste gebouw aan de
linkerzijde is het pand waarin VECOZO is gevestigd.

Vanuit Eindhoven:
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A2/E25 richting Tilburg.
Bij Knooppunt Batadorp, gaat u richting Breda / Tilburg (A58/E312).
Verlaat de A58 bij afslag 11 Goirle.
Onderaan de afslag slaat u op de T‐splitsing linksaf. U rijdt nu op de N261 (Blaakweg).
Eerste afslag rechts: Ringbaan Zuid. Rechts aanhouden, niet invoegen.
Bij de stoplichten rechts afslaan.
Eerste straat links afslaan (dr. Paul Janssenweg).
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• Eerste straat links afslaan: u bent gearriveerd op de dr. Anton Philipsweg. Het eerste gebouw aan de
linkerzijde is het pand waarin VECOZO is gevestigd.

Vanuit Utrecht via Waalwijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A27/E30 richting Arnhem / Den Haag / Breda / Ring Utrecht.
Bij Knooppunt Hooipolder, neemt u de A59 richting ’s‐Hertogenbosch / Waalwijk.
Na 11 km neemt u afslag 37 (Waalwijk / Tilburg).
Bovenaan de afslag volgt u de N261 richting Tilburg.
U blijft alsmaar rechtdoor rijden. De N261 gaat over in de A261 richting Tilburg.
Op de rotonde gaat u rechtdoor. U rijdt op de Ringbaan West.
Volg de Ringbaan West totdat deze met een grote bocht naar links overgaat in Ringbaan Zuid.
Bij de eerstvolgende stoplichten rechts afslaan.
Eerste straat links afslaan (dr. Paul Janssenweg).
Eerste straat links afslaan: u bent gearriveerd op de dr. Anton Philipsweg. Het eerste gebouw aan de
linkerzijde is het pand waarin VECOZO is gevestigd.
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