
 

 

 

 

 

 

 

  

 Route Centrum OKÉ 

 Kanteel kinderopvang 

 Berlicumseweg 8g 

 5248 NT Rosmalen 

 073-8507850 

 

 Ligging en bereikbaarheid 

 Ons kantoor is gehuisvest in een 

 monumentaal pand op het 

 landgoed Coudewater (Centrum 

 OKE) aan de rand van Rosmalen. 

 Wij zijn met de auto uitstekend 

 bereikbaar. U vindt ons direct aan de 

 A59 afslag Rosmalen/Berlicum. 

 

 

Per auto 

Vanuit Eindhoven A2 en Tilburg N65 

Blijf ter hoogte van 's-Hertogenbosch op het rechterbaan. Neem de afslag richting Nijmegen/Oss/Rosmalen. 

Ter hoogte van het knoopunt Hintham neemt u de eerste afslag 48 -Rosmalen/Berlicum. Aan het einde van deze afslag 

bij de verkeerslichten linksaf slaan. U bevindt zich op de Berlicumseweg.  

Na ca. 200 meter linksaf (Coudewater), daarna slaat u direct weer rechts af. U volgt deze (doodlopende) weg en 

na ca. 200 meter gaat u links een bruggetje over langs de slagboom. U rijdt het landgoed 'Coudewater' op. Recht 

voor u ziet u Centrum OKÉ. Rechts van het gebouw is parkeergelegenheid. U gaat hiervoor voor het gebouw naar 

rechts, volgt de weg naar links en slaat weer links af. Mocht er geen parkeerplaats beschikbaar zijn, dan kunt u 

parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen op het terrein. U kunt zich melden bij de receptie via de 

hoofdingang. 

 

Vanuit Amsterdam/Utrecht A2 

Volg de weg tot nabij 's-Hertogenbosch Noord. Blijf vervolgens op de rechterbaan richting Eindhoven/Nijmegen. 

Blijf ter hoogte van het knooppunt Hintham op het rechterbaan. Neem de afslag richting Nijmegen/Oss/Rosmalen. Op de 

A 59 neemt u de eerste afslag 48 -Rosmalen/Berlicum. Aan het einde van deze afslag bij de verkeerslichten linksaf slaan. 

U bevindt zich op de Berlicumseweg. Zie verder vanuit Eindhoven A2. 

  

Vanuit Nijmegen A59 

Volg de weg tot u nabij 's-Hertogenbosch/Rosmalen komt. Neem de afslag Rosmalen/Berlicum/'s-Hertogenbosch 

Centrum (afslag 48). Aan het einde van deze afslag bij de verkeerslichten slaat u linksaf richting Berlicum. U rijdt onder 

de A59 door. Bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor. U bevindt zich op de Berlicumseweg. Zie verder vanuit Eindhoven 

A2. 

  

Vanuit Rotterdam/Waalwijk A59 

Volg de weg tot u nabij 's-Hertogenbosch Noord komt. Volg de rijrichting naar Eindhoven/Nijmegen. Blijf ter hoogte van 

het knooppunt Hintham op het rechterbaan. Neem de afslag richting Nijmegen/Oss/Rosmalen. Op de A 59 neemt u de 

eerste afslag 48 -Rosmalen/Berlicum. Aan het einde van deze afslag bij de verkeerslichten linksaf slaan. U bevindt zich 

op de Berlicumseweg. Zie verder vanuit Eindhoven A2. 


