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 R. Koop – Parodontoloog (erkend door de NVvP) 
 J.A.J. Keestra – Parodontoloog (erkend door de NVvP) 
  

Routebeschrijving 
 

De praktijk bevindt zich op de hoek van de Prof. Gimbrèrelaan nr. 130 en de Conservatoriumlaan 
(op de benedenverdieping). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit ’s-Hertogenbosch/Eindhoven: 
Richting Breda blijven volgen (A58) tot afslag 11 “Goirle, Tilburg-West, Turnhout”. Hier afslag 
nemen. Nu richting Tilburg volgen en vóór Firezone-tankstation linksaf (universiteit), de 
Baroniebaan. Tweede stoplicht rechtsaf, Gilzerbaan op. Eerste stoplicht (Bredaseweg) passeren 
en dan de eerste straat rechtsaf slaan naar de professor Gimbrèrelaan. De praktijk bevindt zich 
op deze hoek (rechts). Meteen in de eerste straat rechts naast het pand, is er parkeergelegenheid 
(Slot Loevestijnstraat). 
 
Vanuit Breda: 
Op de A58 afslag 12 "Gilze, Rijen, Baarle Nassau" nemen. Beneden bij de stoplichten rechtsaf 
slaan richting Baarle Nassau. Bij de eerste stoplicht links afslaan naar Tilburgsebaan. Bij de 
rotonde neemt u de eerste afslag en rijdt u 4,3 kilometer door op de Tilburgsebaan tot u bij een 
volgende rotonde aankomt. Ga rechtdoor op de rotonde (2e afslag), vervolgens twee stoplichten 
passeren (rechtdoor), hierna de eerste straat rechtsaf slaan naar de professor Gimbrèrelaan. De 
praktijk bevindt zich op deze hoek (rechts). Meteen in de eerste straat rechts naast het pand, is 
er parkeergelegenheid (Slot Loevestijnstraat). 
 
Vanuit Loon op Zand: 
De N261 naar Tilburg nemen en blijven volgen. In Tilburg, kanaal over en centrum volgen. Bij de 
rotonde de tweede afslag nemen. De kruising meteen na het viaduct over het spoor rechtsaf 
slaan, Professor Cobbenhagenlaan. Bij de rotonde de derde afslag nemen, Academielaan. Na het 
basketbalveldje aan de rechterkant, de eerste straat rechtsaf slaan naar de professor 
Gimbrèrelaan. De Prof. Gimbrèrelaan blijven volgen tot straat links met twee 
straataanduidingen Slot Loevesteinstraat en Kasteel Cannestraat 46 t/m 101. Hier kunt u de 
auto parkeren. De praktijk bevindt zich op de hoek Prof. Gimbrèrelaan nr. 130. 
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