Routebeschrijving naar Bakel
(Bakel ligt ten noordoosten van Eindhoven)

vanuit AMSTERDAM
Route 1

– UTRECHT – DEN BOSCH:

(de meest gebruikelijke en gemakkelijkste route, maar inclusief een lang saai recht stuk langs het kanaal):

UTRECHT  DEN BOSCH  VEGHEL (op A2 afslag 21 richting VEGHEL/HELMOND N279)  BEEK EN DONK  GEMERT  BAKEL
– Onder aan afrit 21 op de A2 richting VEGHEL/HELMOND linksaf N279.
– Van DEN BOSCH naar VEGHEL  BEEK EN DONK is het één lange weg rechtdoor langs het kanaal (let op: 80 km limiet!) tot aan
een rotonde; neem de tweede afslag richting GEMERT.
– Op volgende rotonde 3e afslag richting GEMERT.
– Op volgende rotonde 2e afslag (in ieder geval rechtsaf, niet rechtdoor) richting De Mortel.
– Op volgende rotonde 1e afslag richting DE MORTEL/BAKEL.
– Alsmaar rechtdoor rijden door DE MORTEL naar BAKEL (+/- 5 km).
– Meteen na het bebouwde kom bordje BAKEL eerste straat (zandpad) rechts (De Buytencamp).
– 4e huis links, nr. 5 (na het kasteeltje met het grote hoge ijzeren hek).
– Parkeren svp op het parkeerplaatsje direct naast de brievenbus en niet op de oprit (= nl. ook fiets- en wandelpad).

Route 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(via de zuidelijke Randweg EINDHOVEN, vervelend tijdens spitsuur maar daarbuiten redelijk snel):

A2 vanuit DEN BOSCH richting EINDHOVEN.
Neem A67 MAASTRICHT/VENLO/ANTWERPEN.
VOLG DE A67 RICHTING VENLO.
Na 15 km? afrit 36 richting ASTEN/MEIJEL/DEURNE.
Onder aan de afrit bij de stoplichten linksaf richting Helmond (N279).
Bij volgende turborotonde rechtdoor.
Bij volgende rotonde rechtsaf richting BAKEL.
Bij volgende kleinere rotonde linksaf richting AARLE-RIXTEL.
Na 50 meter rechtsaf zandpad in (De Buytencamp).
Na 100 meter links aanhouden. Van daaruit het 5e huis aan de rechterkant (nr. 5).
Parkeren svp op het parkeerplaatsje direct naast de brievenbus en niet op de oprit (= nl. ook fiets- en wandelpad).

Route 3

(meer toeristisch dan via de snelweg):

DEN BOSCH  EINDHOVEN via de A2.
– Bij EINDHOVEN richting A50 ZWOLLE/NIJMEGEN/VEGHEL/SON EN BREUGEL.
– Neem afrit 8 richting SON EN BREUGEL.
– Bij stoplichten rechtdoor.
– Daarna ongeveer 10 km alsmaar rechtdoor via kleine rotondes, heuveltjes, bochten (beetje landelijke weg) totdat je
parallel links langs het kanaal rijdt.
– Ga rechts het kanaal over en volg de weg naar rechts tot het volgende kruispunt.
– Ga links richting LIESHOUT/AARLE-RIXTEL.
– Op volgende splitsing rechts richting AARLE-RIXTEL.
– Rij recht door AARLE-RIXTEL (let op, rechts heeft voorrang).
– Bij stoplicht rechtdoor (je gaat hier een kanaal over en na 500 meter nogmaals).
– Rij ongeveer 4 km rechtdoor (landelijke weg).
– Bij kleine rotonde rechtdoor en dan nog ongeveer 1 km.
– Vlak vóór het plaatsnaambordje BAKEL (50 meter vóór de volgende rotonde) linksaf het zandpad in (De Buytencamp).
– Na 100 meter links aanhouden. Van daaruit het 5e huis aan de rechterkant (nr. 5).
– Parkeren svp op het parkeerplaatsje direct naast de brievenbus en niet op de oprit (= nl. ook fiets- en wandelpad).

vanuit ROTTERDAM:
Route 4
–
–
–

A15 via PAPENDRECHT en GORINCHEM naar GELDERMALSEN.
Bij GELDERMALSEN afslag A2 richting EINDHOVEN
Vanaf hier route 1, 2 of 3.

Route 5
–
–
–

(via DEN BOSCH):

(via BREDA-TILBURG):

A16 richting BREDA.
A58 richting TILBURG/EINDHOVEN.
Bij knooppunt BATADORP A58 (en route 3) of A2 (en route 2).

vanuit ARNHEM

– NIJMEGEN:

Route 6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Volg A50 richting EINDHOVEN tot aan SON.
Neem afslag SON EN BREUGEL.
Ga links de A50 over - bij volgend stoplicht linksaf.
Daarna ongeveer 10 km alsmaar rechtdoor via kleine rotondes, heuveltjes, bochten (beetje landelijke weg) totdat je
parallel links langs het kanaal rijdt.
Ga rechts het kanaal over en volg de weg naar rechts tot het volgende kruispunt.
Ga links richting LIESHOUT/AARLE-RIXTEL.
Op volgende splitsing rechts richting AARLE-RIXTEL.
Rij recht door AARLE-RIXTEL (let op, rechts heeft voorrang).
Bij stoplicht rechtdoor (je gaat hier een kanaal over en na 500 meter nogmaals).
Rij ongeveer 4 km rechtdoor (landelijke weg).
Bij kleine rotonde rechtdoor en dan nog ongeveer 1 km.
Vlak vóór het plaatsnaambordje BAKEL (50 meter vóór de volgende rotonde) linksaf het zandpad in (De Buytencamp).
Na 100 meter links aanhouden. Van daaruit het 5e huis aan de rechterkant (nr. 5).
Parkeren svp op het parkeerplaatsje direct naast de brievenbus en niet op de oprit (= nl. ook fiets- en wandelpad).

vanuit Maastricht:
Route 7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Volg A2 richting EINDHOVEN.
Neem afslag NEDERWEERT.
Bij stoplichten rechtsaf.
Bij 3e? stoplichten linksaf richting SOMEREN/HELMOND.
Alsmaar langs het kanaal blijven rijden langs SOMEREN richting HELMOND.
Bij LIEROP op twee opeenvolgende (turbo)rotondes rechtdoor richting HELMOND, weer een stuk langs het kanaal.
Na 2 km linksaf richting HELMOND 8000-9900/DEURNE/DEN BOSCH.
Bij stoplichten rechtdoor en verder rechtdoor over twee rotondes, bij derde turborotonde linksaf richting BAKEL (N279).
Bij rotonde (na 4 km) rechtsaf richting BAKEL.
Bij volgende rotonde linksaf richting AARLE-RIXTEL.
Na 50 meter rechtsaf zandpad in (De Buytencamp).
Na 100 meter links aanhouden. Van daaruit het 5e huis aan de rechterkant (nr. 5).
Parkeren svp op het parkeerplaatsje direct naast de brievenbus en niet op de oprit (= nl. ook fiets- en wandelpad).

vanuit Venlo:
Route 8
•
•
•
•
•
•
•
•

A67 richting EINDHOVEN.
Afslag 36 ASTEN/MEIJEL/DEURNE.
Onder aan de afrit bij de stoplichten rechtsaf richting Helmond (N279).
Bij rotonde (na 4 km) rechtsaf richting Bakel
Bij volgende rotonde linksaf richting Aarle-Rixtel.
Na 50 meter rechtsaf zandpad in.
Op de Buytencamp na 100 meter links aanhouden. Van daaruit is het het 5e huis aan de rechterkant (nr. 5).
Parkeren svp op het parkeerplaatsje direct naast de brievenbus en niet op de oprit (deze wordt nl. ook gebruikt als fietsen wandelpad).

