
     
 

 Puitsestraat 3 te Leur, 024-6633459 
 

 

 

Komende vanuit de richting Venlo 

 

 Volg A73 richting Nijmegen; 

 Nabij Nijmegen afslag richting de N326/A326 

Wijchen/’s-Hertogenbosch; 

 Op de A326 afslag Bergharen/Niftrik; 

 Einde afslag rechts richting Bergharen; 

 Eerste afslag rechts richting Leur; 

 Bij driesprong (lindenboom) links de Van 

Balverenlaan op; 

 Na ca. 1 km (Van Balverenlaan gaat over in 

de Puitsestraat) eerste inrit links en oprit 

links volgen richting parkeerplaats, nummer 3 

bevindt zich aan de achterzijde van het pand. 

 

 

Komende vanuit de richting Arnhem 

 

 Volg A50 richting ’s-Hertogenbosch; 

 Bij knooppunt Bankhoef afslag naar de A326 

Wijchen/Nijmegen; 

 Op de A326 direct afslag 

Wijchen/Bergharen/Niftrik; 

 Einde afslag rechts richting Bergharen/Niftrik; 

 Bij rotonde rechts richting Bergharen; 

 Eerste afslag rechts richting Leur; 

 Bij driesprong (lindenboom) links de Van 

Balverenlaan op; 

 Na ca. 1 km (Van Balverenlaan gaat over in 

de Puitsestraat) eerste inrit links en oprit 

links volgen richting parkeerplaats, nummer 3 

bevindt zich aan de achterzijde van het pand. 

komende vanuit de richting 

‘s-Hertogenbosch 

 

 Volg A50 richting Arnhem; 

 Bij knooppunt Bankhoef afslag naar de A326 

Wijchen/Nijmegen; 

 Op de A326 direct afslag 

Wijchen/Bergharen/Niftrik; 

 Einde afslag rechts richting Bergharen/Niftrik; 

 Bij rotonde rechts richting Bergharen; 

 Eerste afslag rechts richting Leur; 

 Bij driesprong (lindenboom) links de Van 

Balverenlaan op; 

 Na ca. 1 km (Van Balverenlaan gaat over in 

de Puitsestraat) eerste inrit links en oprit 

links volgen richting parkeerplaats, nummer 3 

bevindt zich aan de achterzijde van het pand. 

 

 

Komende vanuit de richting Nijmegen 

 

 Nabij Nijmegen richting de N326/A326 

Wijchen/’s-Hertogenbosch; 

 Op de A326 afslag Bergharen/Niftrik; 

 Einde afslag rechts richting Bergharen; 

 Eerste afslag rechts richting Leur; 

 Bij driesprong (lindenboom) links de Van 

Balverenlaan op; 

 Na ca. 1 km (Van Balverenlaan gaat over in 

de Puitsestraat) eerste inrit links en oprit 

links volgen richting parkeerplaats, nummer 3 

bevindt zich aan de achterzijde van het pand. 
 
 


