
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Den 

Bosch/Vught 

 

Adres 

Vlasmeersestraat 99 

5261 TB Vught 

088 585 89 00 

 

Adres Visio Den Bosch tot 1 november 2020: 

 

Reitscheweg 7 

5232 BX Den Bosch 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit de richting Tilburg 
 Ter hoogte van Vught neemt u de afslag Eindhoven. 

 Vervolgens neemt u afslag nr. 24, Vught / St. Michielsgestel. Aan het eind 

van de afrit gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de Haldersebaan op. 

 Bij de verkeerslichten op de kruising tussen Haldersebaan en Glorieuxlaan 

gaat u linksaf de Glorieuxlaan op. 

 Volg de weg tot aan de scherpe bocht naar links. In deze bocht gaat u niet de 

Laagstraat in, maar slaat u rechtsaf de Vlasmeersestraat in.  

 Visio Revalidatie & Advies Vught en Visio De Vlasborch liggen na ongeveer 

100 meter aan de rechterzijde van deze straat.  

 U bereikt het parkeerterrein door de oprijlaan in te rijden waarvan de inrit 

zich direct na de bushalte bevindt. 

 

Vanuit de richting Eindhoven 
 U neemt op de A2 ter hoogte van Vught de afslag nr. 24, Vught / St. 

Michielsgestel. 

 Aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten linksaf de 

Haldersebaan op. Bij de verkeerslichten, direct na het viaduct over de A2, 

blijft u de Haldersebaan volgen. 

 Bij de verkeerslichten op de kruising tussen Haldersebaan en Glorieuxlaan 

gaat u linksaf de Glorieuxlaan op. 

 Volg de weg tot aan de scherpe bocht naar links. In deze bocht gaat u niet de 

Laagstraat in, maar slaat u rechtsaf de Vlasmeersestraat in. 



 
 

   

 

 Visio Revalidatie & Advies Vught en Visio De Vlasborch liggen na ongeveer 

100 meter aan de rechterzijde van deze straat. 

 U bereikt het parkeerterrein door de oprijlaan in te rijden waarvan de inrit 

zich direct na de bushalte bevindt. 

 

Vanuit de richting Utrecht/Nijmegen 
 Ter hoogte van ’s-Hertogenbosch blijft/gaat u de A2 volgen richting 

Eindhoven; vervolgens neemt u afslag nr. 24, Vught / St. Michielsgestel.  

 Aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de 

Haldersebaan op. 

 Bij de verkeerslichten op de kruising tussen Haldersebaan en Glorieuxlaan 

gaat u linksaf de Glorieuxlaan op. 

 Volg de weg tot aan de scherpe bocht naar links. In deze bocht gaat u niet de 

Laagstraat in, maar slaat u rechtsaf de Vlasmeersestraat in. 

 Visio Revalidatie & Advies Vught en Visio De Vlasborch liggen na ongeveer 

100 meter aan de rechterzijde van deze straat. 

 U bereikt het parkeerterrein door de oprijlaan in te rijden waarvan de inrit 

zich direct na de bushalte bevindt. 

 

Vanuit ’s-Hertogenbosch-Centrum 
 U neemt de snelweg A2 richting Eindhoven; vervolgens neemt u afslag nr. 

24, Vught / St. Michielsgestel. 

 Aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf de 

Haldersebaan op. 

 Bij de verkeerslichten op de kruising tussen Haldersebaan en Glorieuxlaan 

gaat u linksaf de Glorieuxlaan op.  

 Volg de weg tot aan de scherpe bocht naar links. In deze bocht gaat u niet de 

Laagstraat in, maar slaat u rechtsaf de Vlasmeersestraat in.  

 Visio Revalidatie & Advies Vught en Visio De Vlasborch liggen na ongeveer 

100 meter aan de rechterzijde van deze straat. 

 U bereikt het parkeerterrein door de oprijlaan in te rijden waarvan de inrit 

zich direct na de bushalte bevindt. 

 

Contact met Visio 

 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 89 00 of denbosch@visio.org.  

 

 

mailto:denbosch@visio.org

