
 

 

Praktijk voor Mesologie Ruth Devilee  

Centrum 14 

Willem II-straat 14  

5038 BG Tilburg 

Openbaar vervoer: 

De  Willem II-straat is gelegen 300 meter vanaf het centraal station en het busstation. Het is vanaf 

het station ongeveer 4 minuten lopen. Sla vanaf het station linksaf de Spoorlaan op. De tweede 

straat rechts is de Willem II-straat.  

Met de auto: 

Vanaf richting Eindhoven, Den Bosch A58, A65.  

Neem afslag 10 Hilvarenbeek. Bij verkeerslichten rechts afslaan richting centrum naar de 

Kempenbaan/Ringbaan-Oost. Volg de Ringbaan-Oost tot voor de spoorbrug. Bij de verkeerslichten 

voor de spoorbrug linksaf slaan naar de Spoorlaan. Volg tot aan de kruising en sla rechtsaf onder het 

spoor door naar NS-plein. Sorteer links voor en sla linksaf naar de Burgemeester Broxlaan. Hier kunt 

u parkeren en de weg te voet vervolgen linksaf via de Willem II-passage onder het spoor door en dan 

bij de Spoorlaan oversteken naar de Willem II-straat.  

Ook kunt u verder rijden over de Burgemeester Broxlaan tot aan de T-splitsing met de Jan Heijnstraat 

en bij de verkeerslichten links afslaan naar de Jan Heijnstraat en onder het spoor door bij de 

verkeerslichten naar links de Hart van Brabantlaan op. Blijf op de rechterbaan en vervolg de weg naar 

de Spoorlaan tot voorbij het station. Hier kunt u kort (max. 2uur) parkeren aan de rechterzijde van de 

straat of door rijden naar de parkeergarage Pieter Vreedeplein (volg de P borden) 

Vanaf richting Waalwijk N261. 

Rij de stad in en vervolg de weg. Ga bij de kruising rechtdoor en rij door tot aan de rotonde met het 

huis erop. Neem de tweede afslag (rechtdoor) naar de Ringbaan-West en vervolg tot aan de kruising 

met rechts de moskee. Blijf rechtdoor rijden over het spoor en neem de linkerbaan om voor te 

sorteren. Sla bij de kruising links af de Hart van Brabantlaan op. Blijf op de rechterbaan en vervolg de 

weg naar de Spoorlaan tot voorbij het station. Hier kunt u kort (max. 2uur) parkeren aan de 

rechterzijde van de straat of door rijden naar de parkeergarage Pieter Vreedeplein (volg de P borden) 

Vanaf richting Breda A59. 

Neem afslag 11 Goirle. Sla bij de verkeerslichten rechtsaf naar de Blaakweg N630. Rij door tot de 

Kruising met de Baronielaan en voeg in (rechtdoor) op de Ringbaan West. Rij door tot aan de kruising 

met de Hart van Brabantlaan en sla rechts af (bij woontoren Westpoint). 

Blijf op de rechterbaan en vervolg de weg naar de Spoorlaan tot voorbij het station. Hier kunt u kort 

(max. 2uur) parkeren aan de rechterzijde van de straat of door rijden naar de parkeergarage Pieter 

Vreedeplein (volg de P borden) 

Betaald Parkeren 

Spoorlaan: Op de Spoorlaan zijn diverse parkeerplaatsen langs de rijbaan. U kunt hier kort parkeren, 

max 2 uur. Op de Spoorlaan zijn ook diverse invalidenparkeerplaatsen. 



Parkeergarage Pieter Vreedeplein: De parkeergarage zit in de Magazijnstraat, vanaf de Spoorlaan de 

eerste straat rechts na de Willem II-straat. U kunt hier lang parkeren. De parkeergarage is op 3 

minuten loopafstand van de Willem II-straat. 

Burgemeester Broxlaan: Op de Burgemeester Broxlaan zijn diverse parkeerplaatsen langs de 

rijdbaan. Ook kunt u parkeren in de Spoorzone. Via de Willem II-passage loopt u naar de Willem II-

straat. Het is ongeveer 5 minuten lopen naar de praktijk. 

Parkeren aan de Burgemeester Broxlaan is voordeliger dan aan de Spoorlaan of de parkeergarages. 

Voordeel is ook dat u niet de Spoorzone door en om het station hoeft te rijden. 

Vrij Parkeren 

In de wijk Theresia / Besterd kunt u vrij parkeren. Vanuit Theresia is het via de Lange Nieuwstraat en 

de Willem II-passage ongeveer 10-15 minuten lopen naar de praktijk. 

 

 


