
Uitgebreide route Truckrun 26-05-2013 
 

Start in Schijndel 

 Start vanaf Van Aarle Groente en Fruit,Van Leeuwenhoekweg in Schijndel. 

 Over het spoor,is de Edisonweg dan bij de rotonde rechtdoor de Eerdsebaan op, richting 

Wijbosch. 

 Langs het verzorgingshuis Sint Barbara via de Wijbosscheweg naar de verkeerslichten. 

 Bij de verkeerslichten rechtdoor de  Wijbosscheweg blijven volgen. 

 Bij de volgende rotonde linksaf richting Sint Oedenrode,dit is de Europalaan. 

 Europalaan blijven volgen ,over het spoor de Rooiseweg tot de Structuurweg. 

 Hier rechtsaf de Rooiseweg , dan de Schijndelseweg blijven volgen richting Sint Oedenrode. 

Gemeente Sint Oedenrode  

 Bij de rotonde rechtdoor de weg blijven volgen,dan de Lindendijk tot de volgende rotonde. 

 De rotonde recht oversteken  de Corridor op. Bij de Volgende rotonde rechtsaf,Hertog 

Hendrikstraat in. 

 Bij Heuvel,rechtsaf richting centrum van Sint Oedenrode. Dit is Kofferen,dan Markt en dan 

Borgmolendijk. Aan het einde linksaf de Philippusstraat in.  

 Over de brug over de Dommel. Vervolgens de Van Rijkevorsel Van Kessellaan tot aan de 

rotonde,hier driekwart rond de Ollandseweg op richting Olland. In Olland de Pastoor 

Smitsstraat blijven volgen,,en aan het einde van de bebouwde kom voor de Mariakapel 

rechtsaf en meteen links aan houden  richting Schijndel , Boxtel,dit is de Boxtelseweg. 

Gemeente Boxtel 

 Bij de Voorrangskruising N618 einde Boxtelseweg linksaf richting Boxtel ,dit is de 

Schijndelsedijk. 

 Tot aan de kruising met de Sint  Lambertusweg. Hier gaan we rechtsaf richting bebouwde 

kom van Gemonde. 

Gemeente Sint Michielsgestel 

 Het konvooi rijdt in Gemonde over de Sint Lambertusweg en de Dorpsstraat en verlaat de 

bebouwde kom via de Gemondseweg. Hier links aanhouden richting Sint Michielsgestel 

volgen. 

 Einde van de Gemondseweg linksaf de Schijndelseweg op richting centrum. In het centrum 

na het Gereformeerd kerkje rechtsaf langs het Petrus Dondersplein richting de Ruwenberg,dit 

is de Nieuwstraat,deze volgen tot aan de Driesprong,hier rechtsaf richting Den Dungen. 

 We volgen dan de Sint Michielstraat en Hoogstraat tot aan de verkeerslichten met de kruising 

met de N617. 

Den Dungen 

 De Kruising van de N617 recht oversteken en de weg blijven volgen richting Den Dungen. Dit 

is de Hoogstraat.Bij de molen de weg naar links blijven volgen,dit is Maaskantje.Bij de kerk 

de doorgaande weg naar rechts blijven langs het Heilig Hartplein de Litserstraat op richting 

Dungense brug. 

 Hierbij gaat de naam van de weg over in Hooidonk en Poeldonk. 



Berlicum  

 Na de Dungense brug steekt het konvooi de N266 over en gaat de Beusingsedijk op.  

 Bij de rotonde bij “Cafe de Fuik”rechtsaf de Hasseltsedijk oprichting Berlicum. Weg blijven 

volgen via het Raadhuisplein en de Hoogstraat tot aan de rotonde bij het Mercuriusplein. 

Deze driekwart rond langs het Mercuriusplein, met de bocht mee naar rechts  over de 

Kerkwijk,die gaat over in de Milrooijseweg.aan de voorrangsweg linksaf de Milrooijseweg 

blijven volgen. Door Middelrode,is de Julianastraat, dan Driezeeg tot aan de rotonde hier 

recht door richting Heeswijk Dinther. 

 

Gemeente Bernheeze , Heeswijk Dinther 

 Dan via de Haffertsestraat en de Gouverneursweg richting Heeswijk Dinther. 

 Dan over de Hoofdstraat tot aan de kerk,en hier dan rechtsaf richting Schijndel,dit is de 

Baron van den Bogaerdenlaan. 

 Over de Aa dan de Heeswijkseweg en voor de verkeerslichten linksaf richting Schijndel. 

Gemeente  Schijndel 

 We komen via de Steeg Schijndel binnen. 

 Aan het einde van de Steeg bij de rotonde rechtsaf de Structuurweg op. De volgende rotonde 

recht oversteken de Structuurweg blijven volgen. Bij de verkeerslichten linksaf de 

Zwembadweg in. 

 Aan het einde van de Zwembadweg linksaf de Aloysiusstraat in. Dan bij de eerste kruising 

linksaf de Boschweg op. 

 Vervolgens Boschweg uitrijden,dit gaat over in Hoofdstraat. Deze straat blijven volgen tot 

aan de winkelstraat. Hier rechtdoor de winkelstraat in. Dan voorbij de Glazen Boerderij de 

Hoofdstraat blijven volgen. Bij Cafe den Bes links aan houden. Dan de tweede straat 

linksaf,dit is de Monseigneur Zwijsenstraat. Deze straat tot het einde volgen en dan linksaf 

de Deken Baekersstraat in. 

 Aan het einde van de Deken Baekersstraat rechtsaf de Steeg op. Bij de rotonde rechtsaf de 

Structuurweg op. Bij de verkeerslichten rechtdoor de Structuurweg blijven volgen. 

 Bij de eerste rotonde de rechterbaan blijven volgen en bij de volgende rotonde linksaf de 

Duinweg op. Aan het einde van de Duinweg rechtsaf de Edisonweg op,dan over het spoor en 

dan zijn we terug bij Van Aarle Groente en Fruit. 

 Hier worden de wagens rond het gebouw van Van Aarle geparkeerd.  


