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Routebeschrijving naar de Charlotte Elisabeth Hoeve op Landgoed Bleijendijk  
 
Adres 
Bleijendijk 1 
5261 NL, Vught  
 
Met de auto 

1. Vanaf de snelweg A2  
a. vanuit ’s-Hertogenbosch richting Eindhoven: neem afrit 24. Aan het einde 

van de afrit slaat u linksaf bij de stoplichten en steekt u het viaduct over 
richting Kasteel Maurick - St. Michielsgestel.  

b. vanuit Eindhoven richting ’s-Hertogenbosch: neem afrit 24 Vught – St. 
Michielsgestel en sla aan het einde van de afrit rechtsaf bij de stoplichten.  

 
2. Vervolgens slaat u direct de eerste weg rechts in (het eerste stuk is een 

fietsstraat welke vervolgens overgaat in de weg parallel aan de A2). 
 

3. U slaat de eerstvolgende onverharde beukenlaan linksaf bij het bord waarop 
Landgoed Bleijendijk en Tuinderij ‘de Guit’ aangegeven staan. Volg de 
beukenlaan en rij voorbij de tuinderij. 

 
4. U ziet de Charlotte Elisabeth Hoeve vervolgens vanzelf aan uw rechterkant 

liggen.  
 

Parkeren 
Er mogen maximaal 3 auto’s bij de Hoeve geparkeerd worden. U rijdt de inrit  van 
de Hoeve in richting de kapschuur. Aan uw rechterhand is een grasstrook waar u 
maximaal drie auto’s mag parkeren. Laden en lossen van meerdere auto’s is 
uiteraard geen probleem. 
 
De overige auto’s kunt u parkeren in de hoofdlaan. U vind de hoofdlaan door vanaf 
de Hoeve weer terug de beukenlaan op te rijden richting de verharde weg waar u 
het landgoed opgereden bent. Aangekomen bij de verharde weg (de parallelweg 
langs de A2) slaat u linksaf en neemt u vervolgens de eerstvolgende ingang aan uw 
linkerkant. U volgt hier de laan tot over de drempel. Direct na de drempel kunt u 
aan uw linkerkant, na het bordje ‘parkeren’, uw auto parkeren tussen de bomen. 
Vervolgens kunt u het bospad (bij de boom met het gele lint net vóór het bordje 
‘parkeren’) volgen. Het bospad komt uit bij een onverharde weg (de beukenlaan) 
waar u linksaf slaat. Vervolgens ligt de Charlotte Elisabeth Hoeve aan uw 
linkerhand. Deze wandeling neemt ongeveer 5 minuten in beslag. 
 
Onderaan dit bestand vindt u de routekaart met hierop o.a. aangegeven waar u 
kunt parkeren en de wandelroute naar de Hoeve. 
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Openbaar vervoer  

1. Vanaf station ’s-Hertogenbosch kunt u: 
a. een regiotaxi nemen (deze dient u ruim van te voren bestellen) 
b. een ov-fiets huren (ongeveer 30 minuten fietsen)  

 
2. Vanaf station Vught kunt u: 

a. een ov-fiets huren (ongeveer 15 minuten fietsen) 
b. Lopen naar het Landgoed (ongeveer 35 minuten lopen)
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