Onderhoud asfalt Heesakker sept-okt 2020.
Fase 2: 21-9-2020 tot 16-10-2020
Vanaf augustus 2020 zal grootschalig asfaltonderhoud worden gepleegd aan de toegangsweg
naar ons bedrijf. Dit zal in 2 fases plaatsvinden. Fase 2 betreft de toegangsweg naar de
Heesakker vanaf de Helvoirtseweg.

Wat betekent dit voor u
De Heesakker is dan alleen bereikbaar vanaf de Belversestraat. Volg onderstaande
aanwijzingen:

Vanuit het Noord-Oosten, vanaf Den Bosch (A2)




Vervolg de A2 richting Eindhoven.
Afslag 25, Boxtel Noord - Esch, richting Esch volgen.
Zie verder de beschrijving vanuit Esch.

Vanuit het Westen, vanaf Breda-Tilburg (A58-N65)




Richting ’s-Hertogenbosch, A65-N65.
Afslag Haaren.
Rijd door naar het centrum van Haaren en zie verder de beschrijving vanuit de dorpskern Haaren.

Vanuit het Zuiden, vanaf Eindhoven (A2)
Vanuit deze richting is er geen overlast van de afsluiting en zijn we normaal bereikbaar:
 Richting ’s-Hertogenbosch, A2
 Afslag 25, Boxtel Noord - Esch, richting Esch volgen.
 Zie verder de beschrijving vanuit Esch.

Vanuit Helvoirt (N65)
Vanaf de Helvoirtseweg is het niet mogelijk naar ons bedrijf te komen. Rijd door naar de dorpskern Haaren en zie
verder de beschrijving vanuit de dorpskern Haaren.

Vanuit de dorpskern Haaren
De Belversestraat is de enige toegangsweg naar ons bedrijf. Je komt op deze weg via ‘Het Eind’ in Haaren.
 In Haaren ga je dan eerst richting Boxtel en Esch.
Stel een adres aan het Eind (bijvoorbeeld ‘Eind 51’) in als adres in uw navigatie.
 Einde weg linksaf; Belversestraat richting Esch.
 Na ca 2,5 km linksaf richting Helvoirt. Doorgaand verkeer is gestremd maar wij zijn bereikbaar.
 U bevindt zich nu op de Heesakker. Neem het zijstraatje links met daaraan gelegen Heesakker 4 en 6.
 Na ca. 300m rechts parkeerterrein oprijden.

Vanuit Esch







Vanaf de A2 in Esch aangekomen
einde weg rechts.
Buiten Esch: op T-splitsing linksaf.
Na ca. 1,5 km rechtsaf richting
Helvoirt. Doorgaand verkeer is
gestremd maar wij zijn bereikbaar.
2e wegje links.
Na ca. 300m rechts parkeerterrein
oprijden.

Heeft u vragen; bel ons gerust; 0411-621311.
Dierenwelzijncentrum In ’t Veld
Heesakker 6, 5076 PR Haaren

