Routebeschrijving
Het praktijkadres is Metrumhof 11, 5245 BR te Rosmalen. Kun je het niet vinden? Bel ons gerust: 06 – 24 68 65 80.

Routeplanner
Helaas wil de routeplanner nogal eens te vroeg aangeven dat bestemming bereikt is. Dat is dan vaak in de
Cadansstraat. Vanuit de Cadansstraat rijd je rechts tussen nummer 11 en 13 door zo de Metrumhof in. Het is een
doodlopend hofje met parkeerplaatsen en een geel speeltuintje met een rode glijbaan.

Met de auto
Vanuit het noorden Utrecht/Amsterdam
Vanaf de A2 neem je de afrit Rosmalen. Volg de borden naar Rosmalen (2x rechts en over de A2) tot een rotonde
met een grote fietsbrug. Ga hier driekwart rond richting Empel. Bij het volgende stoplicht (links Intratuin/ rechts
Gamma) ga je rechtdoor. Op de rotonde neem je de tweede afslag (rechtdoor). Op de volgende rotonde neem je de
eerste afslag (rechtsaf): Groote Wielenlaan. Sla meteen (nog voor het eerste blok huizen) linksaf: Partituurweg.
Eerste weg rechts, eerste weg links (Cadansstraat) en eerste weg rechts. Dit doodlopende hofje bij de gele speeltuin
is Metrumhof. Praktijk op huisnummer 11.
Vanuit het zuiden Maastricht/Eindhoven
Op de A2 ga je bij ’s-Hertogenbosch-zuid op de rechter banen rijden richting Rosmalen/Nijmegen/Waalwijk. Dus niet
de banen naar Utrecht/Amsterdam. Blijf op de rechterbaan van de A2 totdat je de afslag Rosmalen kunt nemen. Volg
dus niet (zoals wel aangegeven) de A59 richting naar Rosmalen. Bij de stoplichten links en volgende stoplichten
rechts, richting Rosmalen, tot een rotonde met een grote fietsbrug. Ga hier driekwart rond richting Empel. Bij het
volgende stoplicht (links Intratuin/ rechts Gamma) ga je rechtdoor. Op de rotonde neem je de tweede afslag
(rechtdoor). Op de volgende rotonde neem je de eerste afslag (rechtsaf): Groote Wielenlaan. Sla meteen (nog voor
het eerste blok huizen) linksaf: Partituurweg. Eerste weg rechts, eerste weg links (Cadansstraat) en eerste weg
rechts. Dit doodlopende hofje bij de gele speeltuin is Metrumhof. Praktijk op huisnummer 11.
Vanuit het oosten (Oss/Nijmegen) en het westen (Waalwijk/Breda) kun je het beste doorrijden tot je op de A2 komt
en dan de bovenstaande routebeschrijving volgen.

Openbaar vervoer
De praktijk is goed met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf de bushalte is het plm. 10 minuten lopen.
Trein
Reis met de trein niet naar station Rosmalen, maar naar station ‘s-Hertogenbosch. Daar stap je op buslijn 4 naar
Rosmalen, Groote Wielen, Vlietdijk. Zie verder onder ‘Bus’.
Bus
Neem op station Den Bosch buslijn 4 naar de Groote Wielen. Uitstaphalte is de Spirealaan Rosmalen. Als je met je
rug naar het winkelcentrum staat, dan zie je voor je de Groote Wielenlaan. Deze weg volg je naar rechts. Loop de
Groote Wielenlaan uit tot je bij Basisschool de Hoven komt, waar je aan weerszijden van de Groote Wielenlaan een
grote groene kuil ziet. Na de kuil neem je de eerste weg rechts (Repetoireweg), de eerste weg links, eerste weg
rechts (Octaafstraat) en de eerste weg links. Dit is de Metrumhof. Praktijk op huisnummer 11.
Klopt deze routebeschrijving niet meer of is het niet helemaal duidelijk? Laat het even weten!

