
           

                                                                                                           
Spreekuurlocatie te ’s-Hertogenbosch. 
 
De locatie waar de bedrijfsarts/verzekeringsarts spreekuur houdt, is gevestigd in het 
Gezondheidscentrum Lage Leun in de wijk Engelen. Het is een pand waarin o.a. een apotheek, 
fysiotherapeuten en huisartsen zijn ondergebracht. 
Bij binnenkomst loopt u rechtdoor het gebouw in, de wachtkamer is aan uw linkerhand. U kunt 
daar plaatsnemen en hoeft zich NIET te melden. De arts komt u ophalen voor het 
spreekuur. 
 
Adres: 
Gezondheidscentrum Lage Leun 
Kraanvogellaan 13 
5221 GA   ’s-Hertogenbosch/Engelen 
 
Bereikbaarheid per auto:    

Vanaf Utrecht: 
- Richting 's-Hertogenbosch (A2) 
- Richting Waalwijk (afslag bij knooppunt Empel, A59) 
- Afslag Engelen (Industrieterrein De Vutter) 
- Bij de stoplichten aan het einde van de afrit rechtsaf 
- Rechtdoor rijden tot aan de derde rotonde (ca. 1 km.) 
- 1e afslag op de rotonde (Kraanvogellaan) 
- Na ca. 500 mtr. ligt gezondheidscentrum Lage Leun aan de linkerkant (nr. 11 t/m 15) 
 
Vanaf snelweg Dordrecht - Breda (A16): 
- Neem de afslag richting Waalwijk - 's-Hertogenbosch (A59, knooppunt Zonzeel) 
- Afslag Engelen (Industrieterrein De Vutter) 
- Bij de stoplichten aan het einde van de afrit linksaf 
- Rechtdoor rijden tot aan de derde rotonde (ca. 1 km.) 
- 1e afslag op de rotonde (Kraanvogellaan) 
- Na ca. 500 mtr. ligt gezondheidscentrum Lage Leun aan de linkerkant (nr. 11 t/m 15) 
 
Vanaf Eindhoven: 
- Knooppunt Hintham A2 richting Utrecht; neem de parallelrijbaan A2 
- Knooppunt Empel - volg A59 richting Waalwijk 
- Afslag Engelen (Industrieterrein De Vutter) 
- Bij de stoplichten aan het einde van de afrit rechtsaf 
- Rechtdoor rijden tot aan de derde rotonde (ca. 1 km.) 
- 1e afslag op de rotonde (Kraanvogellaan) 
- Na ca. 500 mtr. ligt gezondheidscentrum Lage Leun aan de linkerkant (nr. 11 t/m 15) 

 
Bereikbaarheid per openbaar vervoer:    
tegenover het gezondheidscentrum bevinden zich bushaltes (“Kraanvogellaan”)  ten behoeve 
van het stads- en streekvervoer. Lijn 65 vanaf het centraal station in Den-Bosch. 
Persoonlijk reisadvies kunt u vinden op www.9292.nl 

 
Parkeren:    
op eigen terrein zijn parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van het gezondheidscentrum.   
In de directe omgeving zijn nog meer (gratis) parkeerplaatsen.    
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