ROUTEBESCHRIJVING
L O C AT I E L I D U I N A

Locatie LIDUINA
Bezoekadres:
Liduinahof 35, 5281 AD Boxtel
Telefoon: (0411) 63 40 00

Per auto

Met het openbaar vervoer

Vanuit de richting Eindhoven

Vanaf het Centraal Station Boxtel kunt u lijnbus 154 of

Vanuit Eindhoven volgt u de A2 richting ’s-Hertogen-

buurtbus 204 nemen. U stapt uit in de Mgr.

bosch. U neemt de afslag Boxtel (afslag 26). Bij de stop-

Wilmerstraat. Vanaf hier is het ongeveer 1 minuut lopen

lichten linksaf richting Boxtel. Op de rotonde neemt u

naar het ziekenhuis.

de 1e afslag. Deze weg rechtdoor blijven volgen. Op de
volgende rotonde rechtdoor. Daarna gaat u bij het 3e
stoplicht linksaf. Bij het volgende stoplicht gaat u
rechtsaf. Daarna de weg blijven volgen tot u aan de linkerkant het ziekenhuis ziet liggen.

Vanuit de richting ’s-Hertogenbosch, Waalwijk en Utrecht
De A2 volgen richting Eindhoven. U neemt de afslag
Boxtel-Noord (afslag 25). Bij de stoplichten linksaf richting Boxtel. Deze weg rechtdoor blijven volgen. Bij de
2e rotonde neemt u de 2e afslag. Vervolgens gaat u de
1e afslag rechts (volg de aanduiding ‘H’).

Vanuit Liempde
In Liempde rijdt u over de Boxtelseweg in noordelijke
richting, richting A2. U gaat onder het viaduct van de
A2 door en komt op de Keulsebaan. Op de rotonde
neemt u de 1e afslag. Deze weg rechtdoor blijven volgen. Op de volgende rotonde rechtdoor. Daarna gaat u
bij het 3e stoplicht linksaf. Bij het volgende stoplicht
gaat u rechtsaf. Daarna de weg blijven volgen tot u aan
de linkerhand het ziekenhuis ziet liggen.

Parkeren
U kunt kosteloos parkeren op het parkeerterrein bij het
ziekenhuis.

ALG-320 / 0107

Routebeschrijving op maat
Via de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het
mogelijk een routebeschrijving op maat te krijgen.
U gaat daarvoor naar:
www.jeroenboschziekenhuis.nl/routes.
Op deze pagina klikt u op de naam van de locatie waar
u heen wilt. Vervolgens kunt u onder het kopje ‘routebeschrijving’ uw vertrekadres invullen en de computer
geeft u de juiste route (inclusief kaartje) naar de ziekenhuislocatie waar u moet zijn.
U kunt de routebeschrijving ook afdrukken.

