Routebeschrijving naar Kasteel Heeswijk
Vanuit Veghel:
• Rijd over de N279 richting Den Bosch en neem de tweede afslag naar
Heeswijk-Dinther.
• Neem op de rotonde de tweede afslag en rijd over de Baron van den
Bogaerdelaan naar de T-splitsing in de dorpskern Heeswijk.
• Ga daar linksaf, de Hoofdstraat in.
• Wanneer u de dorpskern verlaat gaat de Hoofdstraat over in de
Gouverneursweg.
• Blijf deze weg volgen tot aan een scherpe bocht naar rechts. Aan uw
linkerhand ziet u Kasteel Heeswijk al liggen.
• Neem in de bocht de weg naar links, Kasteel, en rijd door tot aan de
parking.
• Voorbij de slagboom loopt het pad door tot aan de ingang van het kasteel.
Vanuit Den Bosch:
• Volg de N279 naar Veghel en neem de afslag Heeswijk-Dinther.
• Ga boven op de afrit direct links en neem op de rotonde de derde afslag.
• Rijd verder over de Baron van den Bogaerdelaan naar de T-splitsing in de
dorpskern Heeswijk.
• Ga daar linksaf, de Hoofdstraat in.
• Wanneer u de dorpskern verlaat gaat de Hoofdstraat over in de
Gouverneursweg.
• Blijf deze weg volgen tot aan een scherpe bocht naar rechts. Aan uw
linkerhand ziet u Kasteel Heeswijk al liggen.
• Neem in de bocht de weg naar links, Kasteel, en rijd door tot aan de
parking.
• Voorbij de slagboom loopt het pad door tot aan de ingang van het kasteel.
Laden/lossen en toegang voor minder valide mensen
Bezoekers die graag voor de ingang van het kasteel willen
stoppen om materiaal te laden of te lossen, of daar willen
worden afgezet, kunnen voorbij de slagboom rijden.
Toegang wordt verleend als u zich even meldt bij de
intercom bij de slagboom. De ruimtes in het kasteel zijn
rolstoeltoegankelijk m.u.v. etages in het kasteel. Honden
zijn welkom, maar kunnen niet in het kasteel worden
toegelaten. Gelieve hiermee rekening te houden.

