
 
 
 
Routebeschrijving Stal de Blokhoeve, Vught 
 
Adres: 
Stal de Blokhoeve 
Helvoirtseweg 213 
5263 LT  Vught 
mobiele nummer Inge Kroesen 3PK: 06-52045532 
 
Komend vanuit de richting Eindhoven 
U rijdt op de A2 van Eindhoven naar ’s-Hertogenbosch. U neemt de afslag Tilburg / Den Bosch 
Centrum ter hoogte van Vught en gaat de N65 op richting Tilburg. Vervolgens krijgt u in Vught 
3 kruisingen met stoplichten waar u steeds rechtdoor rijdt. Op gegeven moment ziet u Stal de 
Blokhoeve aan uw linkerkant, de andere kant van de N65. Om veilig aan de andere kant van de 
N65 te komen, rijdt u nog even door tot de volgende kruising met stoplichten ter hoogte van 
Helvoirt en hier maakt u een U-bocht. U rijdt weer in de richting van Vught. Ter hoogte van 
hectometerpaaltje 7.2 gaat u via de voormalige bushalte uitvoegen om veilig de N65 te verlaten.  

 
Komend vanuit de richting Utrecht / Den Bosch 
U rijdt op de A2 vanuit Utrecht op de ring van Den Bosch richting Eindhoven. Onder Den 
Bosch splitst de snelweg zich, u houdt hier rechts aan richting Tilburg (N65). Vervolgens krijgt u 
in Vught 3 kruisingen met stoplichten waar u steeds rechtdoor rijdt. Op gegeven moment ziet u 
Stal de Blokhoeve aan uw linkerkant, de andere kant van de N65. Om veilig aan de andere kant 
van de N65 te komen, rijdt u nog even door tot de volgende kruising met stoplichten ter hoogte 
van Helvoirt en hier maakt u een U-bocht. U rijdt weer in de richting van Vught. Ter hoogte van 
hectometerpaaltje 7.2 gaat u via de voormalige bushalte uitvoegen om veilig de N65 te verlaten. 

 
Komend vanuit de richting Nijmegen / Oss 
U rijdt op de A50 / A59 van Nijmegen naar ’s-Hertogenbosch. U rijdt de A2 op richting 
Eindhoven / Tilburg. Kort daarop splitst de snelweg zich, u houdt hier rechts aan 
richting Tilburg (N65). Vervolgens krijgt u in Vught 3 kruisingen met stoplichten waar u steeds 
rechtdoor rijdt. Op gegeven moment ziet u Stal de Blokhoeve aan uw linkerkant, de andere kant 
van de N65. Om veilig aan de andere kant van de N65 te komen, rijdt u nog even door tot de 
volgende kruising met stoplichten ter hoogte van Helvoirt en hier maakt u een U-bocht. U rijdt 
weer in de richting van Vught. Ter hoogte van hectometerpaaltje 7.2 gaat u via de voormalige 
bushalte uitvoegen om veilig de N65 te verlaten. 
 

Komend vanuit de richting Tilburg / Breda   
U rijdt op de A65 / N65 van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch. Stal de Blokhoeve ligt aan de N65. 
Ter hoogte van hectometerpaaltje 7.2 gaat u via de voormalige bushalte uitvoegen om veilig de 
N65 te verlaten. 


