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Vanaf de richting Zwolle 

 Neem de A50 richting Arnhem / Eindhoven 

 Ga op knooppunt Grijsoord de A50 op richting Eindhoven 

 Ga op knooppunt Valburg de A15 op richting Rotterdam 
 Neem afslag 37 (Andelst / Zetten) 

 Ga richting Andelst / Herveld –Zuid 

 Volg verder vanaf 'Vervolg' 

 

Vanaf de richting 's-Hertogenbosch 

 Neem de A50 richting Arnhem 

 Ga op knooppunt Valburg de A15 op richting Rotterdam 
 Neem afslag 37 (Andels / Zetten) 

 Ga richting Andelst / Herveld –Zuid 

 Volg verder vanaf 'Vervolg' 

 

Vanaf de richting Amsterdam / Utrecht (A2) 

 Neem de A2 Amsterdam-Utrecht richting 's-Hertogenbosch 
 Ga op knooppunt Deil de A15 op richting Arnhem / Nijmegen 

 Neem afslag 37 (Andelst / Zetten) 

 Ga richting Andelst / Herveld- Zuid 

 Volg verder vanaf 'Vervolg' 

 

Vervolg 

 Vervolg de weg ca. 5 kilometer door Herveld heen (richting Valburg / 
Oosterhout) 

 Volg de weg alsmaar rechtdoor, onder de snelweg (A50) door. U nadert het 

strandpark dat rechts ligt. 

 Aan de rechterhand is de parkeerplaats, hier staat het bord Parkeren 

Watergoed! en wapperen de vlaggen 

 Volg verder de bordjes NK Trial 
 

Route over de provinciale weg 

Indien u binnendoor rijdt via Elst of Oosterhout, volg dan de richting Valburg en 

vervolgens richting Andelst / Zetten. Na de rotonde bij het strandpark kunt u na 

200 meter aan de linkerkant parkeren. 
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Navigatie 

Let op: de (meeste) navigatiesystemen wijzen niet naar de exacte eindbestemming 

(u eindigt dan op het viaduct over de A15, ga terug naar de rotonde en volg 

richting Herveld). 
 

 


