Route beschrijving Praktijk Mieke van Splunder: Rosmalen.

Met de auto: A59 komende vanuit richting ‘s-Hertogenbosch
-

U rijdt op de A59 (Nijmegen/’s-Hertogenbosch)
U neemt afslag 49 Rosmalen Oost
Rotonde 3e afslag : Deken van Roestellaan.
Rotonde 2e afslag (rechtdoor) Deken van Roestellaan.
Eerste afslag rechts: T.M. Kortenhorstlaan
Eerste viersprong: rechtsaf: Kromakker
1e afslag rechts: Buskeshoeve.
Openbare parkeerplaats aan uw linkerhand.
Verzoek om niet te parkeren voor de huizen, i.v.m. overlast.

-

Loop terug van de parkeerplaats, linksaf de Buskeshoeven op.
Nr. 44 bevindt zich aan de rechterkant.

Met de auto: A59 komende vanuit richting Oss
-

U rijdt op de A59 (Nijmegen/’s-Hertogenbosch)
U neemt afslag 49 Rosmalen Oost.
Einde afrit rechtsaf : Deken van Roestellaan.
Rotonde 2e afslag (rechtdoor) Deken van Roestellaan.
Rechtsaf T.M. Kortenhorstlaan (spoorlijn niet oversteken)
Eerste viersprong: rechtsaf: Kromakker
1e afslag rechts: Buskeshoeve.
Openbare parkeerplaats aan uw linkerhand.
Verzoek om niet te parkeren voor de huizen, i.v.m. overlast.

-

Loop terug van de parkeerplaats, linksaf de Buskeshoeven op.
Nr. 44 bevindt zich aan de rechterkant.

Met het openbaar vervoer: 10 minuten lopen vanaf station. (ook de bus stopt hier)
-

U bevindt zich op Stationsplein Rosmalen.
Steek Deken van Roestellaan over.
Eerste afslag rechts: Hof van Hollantlaan
(spoorlijn bevindt zich aan de rechterkant)
Loop Hoff van Hollantlaan af, tot u niet verder meer kunt
Rechtsaf aanhouden: steek de spoorlijn over
Kruispunt: steek over: u bevind zich op de Kromakker,
1e straat rechts: Buskeshoeven.
Loop rechtdoor, Nr. 44 bevind zich aan de rechterkant.

Met de Fiets (komende vanuit richting den Bosch:
-

Tussen Oss en Den Bosch ligt het snelfietspad F59. Breed en rood geplaveid.
Dit fietspad loopt grotendeels langs de spoorlijn Oss/Den Bosch.
Op een gegeven moment rijdt u op de T.M. Kortenhorstlaan.
Op de viersprong rechtsaf: Kromakker.
1e afslag rechtsaf: Buskeshoeve.
U kunt uw fiets voor mijn huis parkeren.

