ROUTEBESCHRIJVING LOFT TILBURG

Op dit moment is het kantoor van Loft (voorheenKunstbalie) gehuisvest op de eerste
verdieping van het pand van de voormalige 3 Suisses fabriek aan de Ringbaan-Oost
in Tilburg. In dit gebouw bevinden zich tevens het theater, de repetitie locaties en het
repertoirecentrum.
Bezoekadres
Ringbaan Oost 8-17
5013 CA Tilburg
T 013 464 82 80
F 013 464 82 81

MET DE TREIN
Vanaf Centraal Station Tilburg:
Neem lijn 6 Noord (T-bus), deze gaat vier keer per uur.
Uitstappen bij halte Wagenaarstraat. Deze bevindt zich in de Hoefstraat.
Nadat u bent uitgestapt gaat u vervolgens rechtsaf de Wagenaarsstraat in.
U loopt dan in noordoostelijke richting naar de stoplichten aan de Ringbaan Oost.
Na het kruispunt (kruising Wagenaarstraat - Ringbaan Oost) te hebben overgestoken
gaat u linksaf. U passeert nu aan uw rechterhand een autoshowroom en vervolgens
een motorzaak. Na ongeveer 250 meter bevindt Kunstbalie zich aan de rechterkant
(+/- 5 minuten lopen vanaf de bushalte).
Om de ingang van het gebouw te bereiken loopt u door de passage onder het
gebouw. De ingang is dan aan de rechterkant. In het gebouw is een lift aanwezig.

MET DE AUTO
Uit de richting Eindhoven(A58) en Den Bosch (A2/A58)














Afslag Tilburg - Hilvarenbeek;
Einde afslag rechtsaf richting Tilburg;
De weg (wordt Ringbaan Oost) gewoon rechtdoor blijven volgen;
Nadat u de spoorlijn onderdoor bent gegaan, de Ringbaan Oost volgen;
Bij de 4e stoplichten rechtsaf (= Petrus Loosjesstraat );
Vóór het kanaal linksaf (= Lovense kanaaldijk);
Bij het Kunstbalie-bord rechts in de berm gaat u vervolgens linksaf de parkeerplaats
op (vóór Fa. Naaykens Luchttechniek).
Uit de richting Breda(A58)
Afslag Tilburg - Hilvarenbeek;
Einde afslag linksaf richting Tilburg;
De weg (wordt Ringbaan Oost) gewoon rechtdoor blijven volgen;
Nadat u de spoorlijn onderdoor bent gegaan, de Ringbaan Oost volgen;
Bij de 4e stoplichten rechtsaf (= Petrus Loosjesstraat );










Vóór het kanaal linksaf (= Lovense kanaaldijk);
Bij het Kunstbalie-bord rechts in de berm gaat u vervolgens linksaf de parkeerplaats
op (vóór Fa. Naaykens Luchttechniek).
Uit de richting Waalwijk (A59/N261)
Bij rotonde linksaf de Ringbaan Noord op (rotonde ¾);
Weg blijven volgen tot “afslag Tilburg Noord”;
Bij afslag Tilburg Noord linksaf en METEEN RECHTSAF de parallelweg op. U rijdt
dan in de Prof. Romeinstraat (langs Fa. De Kok Natuursteen);
Aan het einde van deze straat rechtsaf naar de Lovense Kanaaldijk afslaan;
Bij het Kunstbalie-bord in berm en op gebouwtje gaat u vervolgens rechtsaf de
parkeerplaats op (na Fa. Naaykens Luchttechniek).
Parkeren
Aan de achterzijde van het gebouw (Lovense Kanaaldijk) bevindt zich een groot
parkeerterrein en zijn de liften bereikbaar.
Het parkeerterrein is bereikbaar via de afslag Tilburg Noord of via de Petrus
Loosjesstraat.

