
Routebeschrijving  
 

Furé  
Dwergheuvel 24 
5686 AH Best  
The Netherlands  
 

 
 

 
 
 
Route vanuit Tilburg 
Volg de A58 en neem de afslag Best. Sla vervolgens direct naar links af en volg deze weg (langs de 
Macro aan uw rechterhand) tot de eerste rotonde. Sla hier links af en stop bij het informatiebord. Lees 
hier hoe u op de Dwergheuvel komt. 
 
Route vanuit ‘s-Hertogenbosch 
Volg de A2 en neem de afslag Best-West. Sla vervolgens direct naar rechts af en volg de ring rond 
Best richting Best-West. Sla bij de derde rotonde rechtsaf en stop bij het informatiebord. Lees hier hoe 
u op de Dwergheuvel komt. 
 
 
Route vanuit Nijmegen 
Volg de A58 en kies bij knooppunt Ekkerswijer de richting Maastricht. Kies vervolgens de richting 's-
Hertogenbosch/Best en neem de tweede afslag Best (Best-West). Sla vervolgens direct naar rechts af 
en volg de ring rond Best richting Best-West. Sla bij de derde rotonde rechtsaf en stop bij het 
informatiebord. Lees hier hoe u op de Dwergheuvel komt. 

 
Route vanuit Venlo 
Volg de A2 en kies bij knooppunt Leenderheide de richting 's-Hertogenbosch. Volg de borden 's-
Hertogenbosch tot de afslag Best-West. Neem deze afslag. Sla vervolgens direct naar rechts af en 
volg de ring rond Best richting Best-West. Sla bij de derde rotonde rechtsaf en stop bij het 
informatiebord. Lees hier hoe u op de Dwergheuvel komt. 

 



Route vanuit Maastricht 
Volg de A2 en kies bij knooppunt Leenderheide de richting 's-Hertogenbosch. Volg de borden 's-
Hertogenbosch tot de afslag Best-West. Neem deze afslag. Sla vervolgens direct naar rechts af en 
volg de ring rond Best richting Best-West. Sla bij de derde rotonde rechtsaf en stop bij het 
informatiebord. Lees hier hoe u op de Dwergheuvel komt. 

Route vanuit Antwerpen 
Volg de A67 die bij knooppunt De Hogt overgaat in de A2. Kies de richting  
's-Hertogenbosch. Volg de borden 's-Hertogenbosch tot de afslag Best-West. Neem deze afslag. Sla 
vervolgens direct naar rechts af en volg de ring rond Best richting Best-West. Sla bij de derde rotonde 
rechtsaf en stop bij het informatiebord. Lees hier hoe u op de Dwergheuvel komt. 
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