
Routebeschrijving Circus CliniClowns – Locatie Leende  
 

Biesven 12 
5595 DD Leende 
 
Vanuit Eindhoven (A2): 

 Volg de A2/E25 richting Weert/Valkenswaard 

 Neem de afslag N396/Valkenswaard 

 Houd links aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van de Valkenswaardseweg 

 Neem op de rotonde de derde afslag naar de Valkenswaardseweg 

 Sla na 600m. linksaf naar de Breedvennen 

 Sla daarna linksaf naar de Biesven 

 Volg de flauwe bocht naar links om op de Biesven te blijven 

 U bent gearriveerd: volg de parkeerborden om te parkeren 
 
Vanuit Maastricht (A2): 

 Volg de A2/ E25 richting Eindhoven/ Amsterdam 

 Neem afslag 34-Valkenswaard naar de N396 richting Valkenswaard/Heeze 

 Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Valkenswaardseweg 

 Sla na 400m. linksaf naar de Breedvennen 

 Sla daarna linksaf naar de Biesven 

 Volg de flauwe bocht naar links om op de Biesven te blijven 

 U bent gearriveerd: Volg de parkeerborden om te parkeren 
 
Vanuit Venlo (A67): 

 Volg de A67 richting Eindhoven 

 Neem afslag 29 t/m 33 Veldhoven richting de A2/E25 naar Eindhoven 

 Neem na 600m. op de rotonde de 3e afslag naar de A2/E25 richting Weert/Valkenswaard 

 Voeg in op de A2/E25 en rij 5,2 km. door 

 Neem de afrit richting N396/Valkenswaard 

 Houd links aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van Valkenswaardseweg 

 Neem op de rotonde de derde afslag naar de Valkenswaardseweg 

 Sla na 600m. linksaf naar de Breedvennen 

 Sla daarna linksaf naar de Biesven 

 Volg de flauwe bocht naar links om op de Biesven te blijven 

 U bent gearriveerd: volg de parkeerborden om te parkeren 
 
Voor wegwerkzaamheden kijk op: www.vananaarbeter.nl 
 
Met het openbaar vervoer 
Vanaf station Eindhoven: neem Bus 173 richting 
Weert. Stap na ongeveer een half uur uit bij de 
halte Valkenswaardseweg/A2. Vanaf hier is het 
ongeveer 3 minuten lopen naar de Circus tent. 
 
Vanaf station Weert: Neem de sprinter richting 
Eindhoven. Stap uit in Maarheeze. Neem hier Bus 
173 richting Eindhoven. Stap na ongeveer een half 
uur uit bij de halte Valkenswaardseweg/A2. Vanaf 
hier is het ongeveer 3 minuten lopen naar de Circus 
tent. 
 
Kijk voor actuele reistijden op www.9292.nl 
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