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Vanuit Tilburg/Waalwijk
U neemt afslag 40 (Drunen West) vanaf de A59. Volg de Eindstraat tot de rotonde. Neem de tweede 

afslag op de rotonde (Grotestraat). Vervolgens gaat u de tweede straat rechts (Joost van den Vondellaan). 

Daarna slaat u rechtsaf en rijdt u het Anton Pieckplein op. Woonveste ligt aan uw linkerhand. De ingang 

bevindt zich links om de hoek.

Vanuit ’s-Hertogenbosch
U neemt afslag 42 (Drunen) vanaf de A59. Houd de linker 

baan aan. Ga driekwart over het Ei van Drunen. Neem 

de afslag Drunen. Neem de eerste afslag op de rotonde 

(Doorloop). Neem de derde afslag op de rotonde 

(Spoorlaan). Vervolgens neemt u (bij het tankstation) de 

eerste afslag op de rotonde (Spoorlaan die overgaat in 

de Kastanjelaan-West).Neem op de volgende rotonde 

de tweede afslag. Op de rotonde daarna neemt u de 

derde afslag (Grotestraat). Vervolgens gaat u de tweede 

straat rechts (Joost van den Vondellaan). Daarna slaat u 

rechtsaf en rijdt u het Anton Pieckplein op. Woonveste 

ligt aan uw linkerhand. De ingang bevindt zich links om 

de hoek.

Vanuit Nieuwkuijk
Vanaf de Nieuwkuijksestraat/ Bosscheweg rijdt u richting Drunen. U neemt de tweede afslag op de 

rotonde (Grotestraat). Daarna gaat u de vierde straat linksaf (Joost van den Vondellaan). Vervolgens neemt 

u de eerste weg rechts (Anton Pieckplein). Woonveste ligt aan uw linkerhand. De ingang bevindt zich links 

om de hoek.

Vanuit Haaren/ Helvoirt
Vanuit Haaren rijdt u via Helvoirt richting Cromvoirt. U rijdt op de Helvoirtsestraat. Deze gaat over in de 

Nieuwkuijkseweg. U volgt deze weg tot in Nieuwkuijk. Op de T-splitsing gaat u linksaf richting Drunen. 

U rijdt nu op de Nieuwkuijksestraat die overgaat in de Bosscheweg. U neemt de tweede afslag op de 

rotonde (Grotestraat). Daarna gaat u de vierde straat linksaf (Joost van den Vondellaan). Vervolgens neemt 

u de eerste weg rechts (Anton Pieckplein). Woonveste ligt aan uw linkerhand. De ingang bevindt zich links 

om de hoek.

Reist u met het openbaar vervoer?
Lees dan op de volgende pagina hoe u Woonveste bereikt.

Routebeschrijving
Woonveste

■   Opsomming blokje
1.   Opsomming getallen

•  Opsomming punten
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Openbaar vervoer

Vanuit Tilburg/Waalwijk/’s-Hertogenbosch
Neem buslijn 301 en stap uit bij de halte Maleisiëlaan (A), Drunen.  

Op onderstaande kaart ziet u hoe u van de bushalte naar Woonveste loopt.

(A) Loop van de Statenlaan richting Limburgstraat.  

Sla linksaf naar de Maleisiëlaan.  

Vervolgens weer linksaf naar de Aziëlaan.  

Ga daarna rechtsaf naar de Afrikalaan.  

Na 250 meter vindt u Woonveste aan uw linkerhand (B).

Vanuit ’s-Hertogenbosch >>

Vanuit Tilburg/Waalwijk >>  Afrikalaan
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