
routebeschrijving naar de Beweging van Barmhartigheid 
Boxtelseweg 60, 5261 NE  Vught    
t 073 - 6577044 
 
Vanuit  Utrecht / Den Bosch 
Op de ring van ‘s-Hertogenbosch A2 richting Eindhoven volgen. Vervolgens neemt u afslag 24 (Vught 
/ Sint Michielsgestel). Aan het eind van de afrit gaat u bij de verkeerslichten rechts (richting Vught). 
 
Bij de verkeerslichten op de T-kruising rechts (richting Vught Centrum, zie tekening). Al spoedig 
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de straat naar rechts (Boxtelseweg). U 
rijdt nu parallel aan de A2. Bij verkeerslichten recht over steken. Na 1,5 km (even na het bord ‘einde 
bebouwde kom Vught’) ziet u aan uw rechterhand ZIN en rijdt u door de poort het landgoed 
Steenwijk op. Direct rechts kunt u uw auto parkeren. A2 Eindhoven / ’s-Hertogenbosch. Afslag 24 
(Vught / Sint Michielsgestel). Bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u links richting 
Vught (u steekt nu de snelweg over). 
 
Bij de verkeerslichten op de T-kruising rechts (richting Vught Centrum, zie tekening). Al spoedig 
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de straat naar rechts (Boxtelseweg). U 
rijdt nu parallel aan de A2. Bij verkeerslichten recht over steken. Na 1,5 km (even na het bord ‘einde 
bebouwde kom Vught’) ziet u aan uw rechterhand ZIN en rijdt u door de poort het landgoed 
Steenwijk op. Direct rechts kunt u uw auto parkeren.  
 
Vanuit Eindhoven / Maastricht 
Op de A2 rijdt u richting Eindhoven en vervolgens richting ’s-Hertogenbosch. Afslag 24 (Vught / Sint 

Michielsgestel). Bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u links richting Vught (u steekt nu 

de snelweg over). 

 
Bij de verkeerslichten op de T-kruising rechts (richting Vught Centrum, zie tekening). Al spoedig 
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de straat naar rechts (Boxtelseweg). U 
rijdt nu parallel aan de A2. Bij verkeerslichten recht over steken. Na 1,5 km (even na het bord ‘einde 
bebouwde kom Vught’) ziet u aan uw rechterhand ZIN en rijdt u door de poort het landgoed 
Steenwijk op. Direct rechts kunt u uw auto parkeren. A2 Eindhoven / ’s-Hertogenbosch. Afslag 24 
(Vught / Sint Michielsgestel). Bij de verkeerslichten aan het eind van de afrit gaat u links richting 
Vught (u steekt nu de snelweg over). 
 
Bij de verkeerslichten op de T-kruising rechts (richting Vught Centrum, zie tekening). Al spoedig 
maakt de weg een bocht naar links. In deze bocht neemt u de straat naar rechts (Boxtelseweg). U 
rijdt nu parallel aan de A2. Bij verkeerslichten recht over steken. Na 1,5 km (even na het bord ‘einde 
bebouwde kom Vught’) ziet u aan uw rechterhand ZIN en rijdt u door de poort het landgoed 
Steenwijk op. Direct rechts kunt u uw auto parkeren.  
 

Met de trein 
Als u met de trein komt, kunt u naar centraal station Den Bosch reizen. Vandaaruit kunt u een OV-
fiets huren of een taxi bestellen. 
Er is ook een station in Vught (sprinter tussen Deurne en Den Bosch). Vandaaruit is het ca. 20 
minuten lopen naar de Beweging van Barmhartigheid (via terrein Voorburg/Reinier van Arkel). 
 


