
Routebeschrijving  

Sint-Oedenrodeseweg 41 

5681 PH  BEST  Nederland 

 

(Gezien vanuit het zuiden (lees: vanuit het centrum van Best)) 

U heeft dit aanzicht als u vanuit de Nieuwstraat in Best de snelweg oversteekt of vanuit de Sonseweg 

rechts gaat en dan heel de (oude) Sint-Oedenrodeseweg afrijdt. Overigens staat 'oude' tussen 

haakjes omdat net na ons huis de weg overgaat in de ringweg die verder in de richting van Sint 

Oedenrode ook Sint-Oedenrodeseweg heet. 

We hebben twee opritten. Als het grote hek links open is, kunt u (tot het vol is) achter de garage of 

naast/voor de loods parkeren. 

Is er op ons terrein geen parkeerruimte meer, dan geniet het de voorkeur als u in de berm parkeert 

voor het weiland (boomkwekerij). Let op dat u het fietspad en de weg niet blokkeert. 

Let op: De Tomtom zet onze woning wel eens 100 meter verderop neer. Uw ogen zijn dus handiger 

dan de Tomtom. 

Voor het pand staat het "Beursbox.nl" bord!  



Op de kaart ziet het er zo uit. U ziet ons huis/kantoor (A) zoals op deze foto op de vorige pagina als u 

vanuit N620 (onderaan de kaart) komt. 

 

 

Links boven is richting Den Bosch/Utrecht/Amsterdam 

Rechtsboven is richting Sint-Oedenrode. 

Links onder is de wijk Salderes in Best.  

Rechtsonder is richting Eindhoven/Maastricht 

  



 

Gezien vanuit het oosten. (Lees: voor iedereen die vanaf de snelweg A2 (27 midden kaart) over de 

Ringweg komt en dan net de 'oude' Sint Oedenrodeseweg opgereden is.) 

Denk er aan, het is het vanaf deze kant bezien het linker deel van de eerste langgevelboerderij aan 

uw rechterzijde zodra u de 'oude' Sint-Oedenrodeseweg opgereden bent. Inrit voor parkeren 'achter' 

is direct na het "Beursbox.nl" bord. 

 

  



Routebeschrijving in tekst: 

Vanuit Amsterdam (A2) 

Afslag Best West. Links af op de rotonde (driekwart)de Ringweg richting Sint-Oedenrode. 

Na een kleine kilometer rechts af. (Onder de elektriciteitsmasten, het is een 180 graden bocht) 

Het is nu het tweede (linker) deel van de eerste langgevelboerderij aan uw rechterhand. (Direct na 

het Beursbox.nl bord is de inrit voor parkeren 'achter'!) 

 

Vanuit Maastricht (A2) 

Blijf richting Amsterdam rijden tot u Afslag Best West bereikt hebt. Daar verlaat u de snelweg. Aan 

het einde van de afrit gaat u links richting Sint-Oedenrode. 

Na ongeveer 800 meter gaat u (onder de elektriciteitsmasten) rechts af. (180 graden bocht) 

Het is nu het tweede (linker) deel van de eerste langgevelboerderij aan uw rechterhand. (Direct na 

het Beursbox.nl bord is de inrit voor parkeren 'achter'!) 

 

Vanuit Tilburg /Venlo (A58) 

Op verkeersplein Batadorp Amsterdam (A2) kiezen. 

Blijf richting Amsterdam rijden tot u Afslag Best West bereikt hebt. Daar verlaat u de snelweg. Aan 

het einde van de afrit gaat u links richting Sint-Oedenrode. 

Na ongeveer 800 meter gaat u (onder de elektriciteitsmasten) rechts af. (180 graden bocht) 

Het is nu het tweede (linker) deel van de eerste langgevelboerderij aan uw rechterhand. (Direct na  

het Beursbox.nl bord is de inrit voor parkeren 'achter'!) 

 

Vanuit Oost Nederland (Arnhem/Apeldoorn/Nijmegen (A50) 

Kies afslag Son en Breugel. Ga richting Best op de N620. 

Aan het einde van de Sonseweg (zie op de kaart rechts onderin) gaat u rechtsaf de Sint-

Oedenrodeseweg op. Na een kleine kilometer ziet u, net voor de elektriciteitsmasten en net voor u 

de provinciale weg op zou moeten rijden, de boerderij op nummer 41 liggen (eerste foto van dit 

document). (Direct voor het Beursbox.nl bord is de inrit voor parkeren 'achter'!) 

 

 



Vanuit Sint-Oedenrode (N619) 

Kies bij de afslag onder de elektriciteitsmasten "Best Centrum" en ga dus linksaf. Het is nu het 

tweede (linker) deel van de eerste langgevelboerderij aan uw rechterhand. (Direct na  het 

Beursbox.nl bord is de inrit voor parkeren 'achter'!) 

 

In alle gevallen geldt dat u naar het Beursbox.nl bord kunt zoeken. 

 

 

Het kantoor en de presentatieruimte zijn in de garage (het linker gebouw) gevestigd. Bij presentaties 

is de poort links van het Beursbox.nl bord voor u open. Bent u veel eerder, of heeft u apart een 

afspraak, belt u dan even bij de voordeur en/of de poort rechts naast de garagedeuren aan. Het kan 

even duren voor we reageren. Als u eenmaal ziet hoe groot alles is, dan weet u waarom. 

 

 

 

  



Wat heeft onze landelijk gelegen en makkelijk te bereiken locatie zakelijk te bieden? 

 

Een presentatiezaal met 16 zitplaatsen aan nette tafels, of tot 30 zitplaatsen zonder tafels. 

Gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.  

Beamer, scherm, geluidsinstallatie en bedraad of draadloos Internet zijn aanwezig. Apart van de 

presentatieruimte is er een ruimte voor ontvangst en om in de pauze te verblijven.  In deze 

naastgelegen ruimte zijn aan de bar ook koffie, thee en eventueel andere versnaperingen te 

verkrijgen. 


