
 

Routebeschrijving 

Heras Experience Center 

Het HEC is uitsluitend op afspraak te bezoeken. 

Industrieweg 18 

5688DP Oirschot* 

T 0499 55 12 55 

E experience@heras.nl  

I www.heras.nl 

*Let op bij gebruik navigatiesysteem! 

Controleer of u als plaatsnaam Oirschot heeft ingevoerd. Kies niet Industrieweg, 

Middelbeers (5091). Dit ligt ook in de gemeente Oirschot, maar is niet het juiste 

adres. 

 

Vanuit richting Tilburg/Breda 
Op de A58 richting Eindhoven neemt u afslag 8 – Oirschot/Middelbeers. Aan het 
einde van de afrit slaat u linksaf naar de Kempenweg (N395). Na ± 400 meter 

neemt u de tweede afslag op de rotonde (Kempenweg – bebouwde kom). Neem 
na ± 300 meter de eerste afslag op de rotonde naar de Bestseweg. Na ± 500 
meter slaat u op de rotonde de tweede mogelijkheid af richting Industrieterrein 

De Stad (Haven). U slaat direct linksaf naar de Industrieweg. U blijft deze weg 
volgen. Na een bocht naar links en een scherpe bocht naar rechts vindt u het 

Heras Experience Center op ± 100 meter aan uw linkerhand. U kunt voor de 
deur parkeren. 
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Vanuit richting Eindhoven 
Op de A58 richting Tilburg neemt u afslag 8 – Oirschot/Middelbeers. Aan het 
einde van de afrit slaat u rechtsaf naar de Kempenweg (N395). Na ± 350 meter 

neemt u de tweede afslag op de rotonde (Kempenweg – bebouwde kom). Neem 
na ± 300 meter de eerste afslag op de rotonde naar de Bestseweg. Na ± 500 

meter slaat u op de rotonde de tweede mogelijkheid af richting Industrieterrein 
De Stad (Haven). U slaat direct linksaf naar de Industrieweg. U blijft deze weg 
volgen. Na een bocht naar links en een scherpe bocht naar rechts vindt u het 

Heras Experience Center op ± 100 meter aan uw linkerhand. U kunt voor de 
deur parkeren. 

Vanuit richting ’s-Hertogenbosch 
Op de A2 richting Eindhoven neemt u bij knooppunt Ekkersweijer de A58 richting 

Tilburg. Zie verder ‘Vanuit richting Eindhoven’. 

Openbaar vervoer 
Komt u met het openbaar vervoer, dan kunt u vanuit station Best de bus nemen 
naar Oirschot (lijn 141/142). Wanneer u bij de halte Raffendonkstraat uitstapt, is 

het nog ± 8 minuten lopen naar het Heras Experience Center. 

Wij wensen u een buitengewoon veilige reis! 

Op www.heras.nl (Contact) vindt u de adressen van alle andere Heras-

vestigingen. 

http://www.heras.nl/

