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Routebeschrijving 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit Eindhoven/ ’s-Hertogenbosch: 
A58 richting Breda blijven volgen. Neem afslag 10-Hilvarenbeek naar N269 richting 
Hilvarenbeek/Tilburg. Sla bij de stoplichten rechtsaf om borden Tilburg/Waalwijk te volgen. Neem de 
eerste afslag linksaf naar Ringbaan-Zuid. Rijd een tijdje rechtdoor en sla linksaf bij het bord 
‘’Stappegoor’’. Ga rechtdoor op de Professor Goossenslaan. De praktijk bevindt zich op het 
Olympiaplein aan de rechterkant tegenover de Euroscoop. U kunt het beste parkeren op het grote 
parkeerterrein Stappegoor (voor de ijsbaan en het zwembad). U kunt onze website raadplegen 
https://parotilburg.nl/contact. Hier staan filmpjes zodat u de praktijk eenvoudig kunt vinden. 
 
Vanuit Breda: 
Rijd via de A58 en neem afrit 11- Goirle. Sla rechtsaf naar de Blaakweg/de N630 (borden naar Tilburg). 
Houd rechts aan bij de splitsing en voeg in op de Ringbaan-Zuid. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf 
te slaan naar de Stappegoorweg. Ga rechtdoor op de Professor Goossenslaan. De praktijk bevindt zich 
op het Olympiaplein aan de rechterkant tegenover de Euroscoop. U kunt het beste parkeren op het grote 
parkeerterrein Stappegoor (voor de ijsbaan en het zwembad). U kunt onze website raadplegen 
https://parotilburg.nl/contact. Hier staan filmpjes zodat u de praktijk eenvoudig kunt vinden. 
 
Vanuit Loon op Zand: 
Volg de N261 richting Tilburg. Neem op de rotonde de tweede afslag naar ‘’Ringbaan-West’’. Volg de 2 
linkerrijstroken om schuin linksaf te slaan naar de Ringbaan-Zuid. Volg de 2 rechterrijstroken om 
rechtsaf te slaan naar de Stappegoorweg. Ga rechtdoor op de Professor Goossenslaan. De praktijk 
bevindt zich op het Olympiaplein aan de rechterkant tegenover de Euroscoop. U kunt het beste parkeren 
op het grote parkeerterrein Stappegoor (voor de ijsbaan en het zwembad). U kunt onze website 
raadplegen https://parotilburg.nl/contact. Hier staan filmpjes zodat u de praktijk eenvoudig kunt vinden. 



Vanuit Goirle: 
Neem de Van Hessen Kasselstraat en Tilburgseweg naar de Rillaerse Baan. Volg de Rillaerse Baan. Bij 
de eerste rotonde gaat u rechtdoor. Neem op de tweede rotonde de 3e afslag naar de Abcovenseweg. 
Weg vervolgen naar de Stappegoorweg. Sla linksaf om op de Stappegoorweg te blijven. Sla dan linksaf 
naar de Professor Goossenslaan. De praktijk bevindt zich op het Olympiaplein aan de rechterkant 
tegenover de Euroscoop. U kunt het beste parkeren op het grote parkeerterrein Stappegoor (voor de 
ijsbaan en het zwembad). U kunt onze website raadplegen https://parotilburg.nl/contact. Hier staan 
filmpjes zodat u de praktijk eenvoudig kunt vinden. 
 
Parkeergelegenheid: 

o Openluchtgebied Stappegoor (voor de ijsbaan en het zwembad): 
- Maximaal tarief is €1.00 euro per dag. 

 
o Parkeergarage Stappegoor: 

- Maximale tarief is €2.20 euro per dag. 
 

o Parkeergarage onder Jumbo Foodmarkt: 
- 2 uur gratis parkeren bij besteding van €15.00 euro bij Jumbo of, 
- €1.25 euro per 30 minuten. 

 


