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Routebeschrijving naar Ergatis ‘s-Hertogenbosch 
Vughterweg 47b, 5211 CK ‘s-Hertogenbosch, telefoon 073 - 303 53 45 

Met de auto: 

Vanaf Utrecht - A2 
 Ring ‘s-Hertogenbosch, richting Vught/Tilburg-A65 
 Afslag Vught Centrum (afrit 1) 
 Einde afslag stoplichten linksaf, richting Ring ‘s-Hertogenbosch West/Centrum 
 Vervolgens eerste stoplicht linksaf 
 Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts 
 Na ongeveer 300 meter ziet u aan de linkerkant bedrijvengebouw “De Bossche Poort”. Vóór het eerstvolgende 

kruispunt gaat u linksaf het parkeerterrein op.  

 
Vanaf Eindhoven - A2 

 Vanaf de A2 Ring ‘s-Hertogenbosch West/Centrum/ Tilburg, (afrit 23) 
 Na 3 stoplichten stoplicht linksaf 
 Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts 
 Na ongeveer 300 meter ziet u aan de linkerkant bedrijvengebouw “De Bossche Poort”. Vóór het eerstvolgende 

kruispunt gaat u linksaf het parkeerterrein op.  
 
Vanaf Tilburg - N65 

 Vanaf de N65 afrit 1 ‘s-Hertogenbosch Centrum/ Eindhoven 
 Bij de stoplichten rechtsaf, richting ‘s-Hertogenbosch Centrum aanhouden 
 Vervolgens tweede stoplicht linksaf 
 Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts 
 Na ongeveer 300 meter ziet u aan de linkerkant bedrijvengebouw “De Bossche Poort”. Vóór het eerstvolgende 

kruispunt gaat u linksaf het parkeerterrein op.  
 
Vanaf Waalwijk A59 

 Afslag ‘s-Hertogenbosch-West (afrit 45) 
 Randweg richting Vught/Eindhoven volgen 
 Bij de stoplichten van afslag Vught rechtsaf 
 Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts 
 Na ongeveer 300 meter ziet u aan de linkerkant bedrijvengebouw “De Bossche Poort”. Vóór het eerstvolgende 

kruispunt gaat u linksaf het parkeerterrein op.  
 

Parkeren 
U kunt uw auto gratis parkeren op de parkeerplaatsen van Ergatis.  
 
Openbaar vervoer 
Vanaf het centraal station rijdt Bus 140, (richting Tilburg via Helvoirt). Deze stopt bij halte Vughterweg.  
 
Melden 
Bij de ingang in het rechter gebouw (toren 1) kunt u aanbellen. Een medewerker van Ergatis doet voor u de deur open. 
Met de lift kunt u naar de eerste verdieping gaan en plaatsnemen in de wachtkamer aan de rechterkant.  


