
Routebeschrijving naar Platina BV, Rootven 19B  te 
5531MB Bladel  

Vanuit Antwerpen  
Men neemt  E-34 (A-21) richting Eindhoven – Venlo. 
Zodra men de grens België-Nederland (E-34 wordt A-67) gepasseerd heeft 
neemt men de eerste afslag.  
Dit is afslag 29 (Hapert-Bladel-Reusel)  
Daarna ca. 9 KM de N-284 richting Reusel volgen en in Bladel neem je de afslag 
Industrieterrein “De Sleutel” (linksaf) 
Voor verder instructie kijk onder op de pagina bij: Eenmaal op “De Sleutel”. 
 
 

Vanuit Den Bosch, Nijmegen, Venlo of Maastricht  

via Eindhoven 
Volg richting Antwerpen  (A 67/E34).  
Eenmaal op de A-67 na knooppunt Eindhoven na ca. 10 KM neem dan 
afslag 29 (Hapert – Bladel – Reusel) 
Daarna ca. 9 KM de N-284 richting Reusel volgen en in Bladel neem je de afslag 
Industrieterrein “De Sleutel” (linksaf) 
Voor verder instructie kijk onder op de pagina bij: Eenmaal op “De Sleutel”. 
 

Vanuit Breda 
op de A58 bij Tilburg richting Eindhoven volgen 

 Op de A58 neem je afrit 10:  Hilvarenbeek N269 
Beekse Bergen 

 Bij de stoplichten rechts richting Reusel 
 Dit is de N 269 

De weg N 269 blijven volgen tot Reusel ca. 21 KM  
 Net voor Reusel  komt u op een rotonde. Hier volgt u richting Bladel de derde uitrit.  
Bij de twee volgende rotondes rechtdoor.  
Daarna bij de volgende rotonde driekwart rond richting Bladel, Eindhoven. 
 2 KM verder bij de stoplichten rechtsaf afslag Industrieterrein “De Sleutel”.  
Voor verdere instructie kijk onder op de pagina bij: Eenmaal op “De Sleutel”. 
 
Eenmaal op “de Sleutel”; 
Deze weg (De Raambrug) helemaal ten einde rijden en op het einde rechtsaf. 
Dit is de Handelsweg. Meteen weer links. Dit is het Rootven 
Dan weer eerste rechts en na  250 meter aan de rechterkant is Rootven 19B  
 
Op de gevel van het pand staat:  
 
 
 
 
 
                  
Zijn er nog vragen bel dan naar 06 – 53 22 52 14  
vanuit het buitenland 00 31 6 53 22 52 14 


