
Routebeschrijving naar Dommelzicht 
 

  
 
 
 
Routebeschrijving vanaf A50 uit richting Eindhoven 

1. Neem afslag 9-Sint-Oedenrode 
2. Sla boven aan de afslag linksaf naar Noordelijke Randweg  
3. Neem op de rotonde de 3

e
 afslag op Oostelijke Randweg richting Nijnsel/Lieshout 

4. Sla rechtsaf bij Eerschotsestraat 
5. Ga rechtdoor over de rotonde (2

e
 afslag) richting Borchmolendijk 

6. Volg de weg naar rechts bij Philippusstraat 
7. Volg de weg naar links bij Coeveringslaan 
8. Sla rechtsaf bij Dommelstraat 
9. Na ongeveer 300 meter (links achter zwembad de Neul) treft u Dommelzicht aan uw 

rechterhand! 
 
 
 
Routebeschrijving vanaf A50 uit richting Nijmegen 

1. Neem afslag 9-Sint-Oedenrode 
2. Ga boven aan de afslag rechtdoor over de rotonde (2

e
 afslag) op Oostelijke Randweg 

richting Nijnsel/Lieshout 
3. Vervolg bij punt 4 “Beschrijving vanuit Eindhoven” 

 
 
 
Routebeschrijving vanuit ’s Hertogenbosch/Schijndel 

1. Ga op de eerste rotonde in Sint-Oedenrode rechtdoor (2
e
 afslag) richting centrum 

2. Ga op de tweede rotonde rechtsaf (1
e
 afslag) richting Borchmolendijk 

3. Vervolg uw route bij punt 6 “Beschrijving vanuit Eindhoven” 



 
 
Routebeschrijving vanuit richting Lieshout/Son en Breugel 

1. Ga door Nijnsel richting Sint-Oedenrode centrum 
2. Ga op de eerste rotonde rechtdoor (2

e
 afslag) richting Nijnselseweg 

3. Ga op de tweede rotonde rechtdoor (1
e
 afslag) richting Nijnselseweg 

4. Ga op de derde rotonde rechtdoor (1
e
 afslag) richting Corridor 

5. Ga op de vierde rotonde linksaf (3
e
 afslag) richting Borchmolendijk 

6. Vervolg uw route bij punt 6 “Beschrijving vanuit Eindhoven” 
 
 
Routebeschrijving vanaf A2 

1. Neem afslag 27-Best West/Sint-Oedenrode 
2. Volg de borden richting Sint-Oedenrode 
3. Volg de weg richting Sint-Oedenrode door Boskant 
4. Ga op de eerste rotonde in Sint-Oedenrode rechtdoor (2

e
 afslag) op Noordelijke Randweg 

5. Ga op de tweede rotonde rechtdoor (2
e
 afslag) op Noordelijke Randweg 

6. Ga op de derde rotonde linksaf (2
e
 afslag) richting Nijnselseweg  

7. Ga op de derde rotonde rechtdoor (1
e
 afslag) richting Corridor 

8. Ga op de vierde rotonde linksaf (3
e
 afslag) richting Borchmolendijk 

9. Vervolg uw route bij punt 6 “Beschrijving vanuit Eindhoven” 
 
 
 


