
Routebeschrijving Praktijk Inner Life en Inner Life Opleidingen.

Locatie: Fort Isabella, Gebouw: Vitaalplein, Nieuwe Linie 200, 
Ruimte 234 en 235 op de 1e verdieping.

Navigeer naar Nieuwe Linie 200 in Vught, volg de oranje route om het 
terrein heen zoals aangegeven op onderstaande afbeelding. Met de 
fiets of te voet is, naast de oranje route, het ook mogelijk de roze route 
te volgen.

Aan beide kanten van het gebouw is een ingang die in dezelfde hal 
uitkomen. Via deze hal kan je met de trap naar de eerste verdieping 
waar onze ruimte is (kamer 234 voor de Praktijk en kamer 235 voor de 
workshops). Als de deur dicht is kan je wachten in de wachtruimte in de 
hal. Daar halen we je op voor de afspraak.

Zie kaartje voor alle aanrij routes vanaf de A2Eindhoven/Utrecht/
Nijmegen, A59 Waalwijk en N65 Tilburg naar Fort Isabella. Rijd naar 
Rotonde Postweg bij het van der Valk Hotel. Rijd onder het viaduct door 
over de postweg om vervolgens af te slaan naar de Reutsedijk. Vandaar 



uit rijd je  helemaal door om het terrein van Fort Isabella heen, naar de 
Nieuwe Linie. Vervolg deze weg helemaal via de oranje route. 

Aan de achterkant van het gebouw(langs het spoor aan de Nieuwe Linie 
200) kun je de auto parkeren. Ook zijn daar ruimschoots oplaadpunten 
voor een elektrische auto. Je kunt ook parkeren op de parkeerplaats op 
het middenterrein van Fort Isabella tegenover het klokgebouw. Elders 
op het terrein is het niet toegestaan om te parkeren. 

Met de trein en de OV fiets kun je ook gemakkelijk naar Fort Isabella 
komen. Zie kaartje hieronder. Ook met de bus kun je er komen vanaf het 
station, dat duurt relatief lang en is inclusief een ruimte 10 minuten 
lopen. Zie eveneens kaartje hieronder

Fort Isabella is omgeven door prachtige natuurgebieden en je kunt ook 
een duik nemen bij de nabijgelegen Ijzeren Man als je rondom je 
afspraak wat vrije tijd hebt.
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Vanaf oktober/november 2023 kun je vertoeven bij de horeca op het 
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terrein bij de Foodhal. Is dit (nog) niet geopend dan kun je in de buurt 
terecht bij Strandpaviljoen de Ijzeren Man, Hotel van der Valk, of Eetcafe 
Buurt in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch waar in de buurt nog veel 
meer horeca te vinden is.

https://ijzerenman.nl/strandpaviljoen , https://www.hotelvught.nl/ https://
www.buurt.cafe/ 
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