
Routebeschrijving naar het MUBO 

Wandelend vanaf het NS-station (600 meter, looptijd 7 minuten) 

 Volg op de stationspasserelle de richting Centrum / Stationsplein 

 Ga op het Stationsplein linksaf; je loopt dan op de Parallelweg Noord  

 Volg deze weg ca 450 meter tot aan het verkeerslicht  

 Steek bij het stoplicht over en sla direct rechtsaf; je bent dan op de Baroniestraat) 

 Na 150 meter zie je aan de linkerkant het Ursula klooster; in dat gebouw is het MUBO gevestigd) 

 Volg bij de oprit de wegwijzer naar de ingang van het MUBO. 

 

Met de auto 

Vanaf de A2 en komend vanuit de richting ’s-Hertogenbosch: 

 Neem op de A2 afrit 25 Boxtel-Noord / Esch 

 Op het eind van de afrit linksaf richting Boxtel 

 Neem op de 1
e
 rotonde de 2

e
 afslag (rechtdoor) 

 Neem op de 2
e
 ronde de 2

e
 afslag Bosscheweg (let op: deze rotonde heeft 5 afslagen) 

 Rij door tot aan het verkeerslicht en sla daar rechtsaf 

 Je rijdt dan op Mgr Wilmerstraat 

 Bij het volgende verkeerslicht rechtdoor; straatnaam wordt Baroniestraat 

 Na 150 meter zie je aan de rechterkant het Ursula klooster; in dat gebouw is het MUBO gevestigd 

 Volg bij de oprit de wegwijzer naar de ingang van het MUBO. 

Vanaf de A2 en komend vanuit de richting Eindhoven: 

 Neem op de A2 afrit 26 Boxtel /Liempde 

 Op het eind van de afrit linksaf richting Boxtel 

 Rij door tot aan de rotonde en neem de 1
e
 afslag (Eindhovenseweg) 

 Rij door tot de volgende rotonde en neem de 2
e
 afslag (rechtdoor Hobbendonkseweg) 

 Neem op de volgende rotonde de 3
e
 afslag; linksaf naar de Vicaris van Alphenstraat 

 Bij het verkeerslicht rij je rechtdoor; de straatnaam gaat over in Mgr Wilmerstraat 

 Bij het daarop volgende verkeerslicht eveneens rechtdoor; straatnaam wordt Baroniestraat 

 Na 150 meter zie je aan de rechterkant het Ursula klooster; in dat gebouw is het MUBO gevestigd 

 Volg bij de oprit de wegwijzer naar de ingang van het MUBO. 

Parkeren 

Bij de oprit en aan de achterkant van het museum is er parkeergelegenheid, echter in beperkte mate.  

Als alle parkeerplaatsen zijn bezet is parkeren op het Breukelsplein een goed alternatief.  

De loopafstand van dit plein naar het museum is slechts 5 minuten.  

Op de doorgaande wegen in Boxtel is er een goede bewegwijzering naar het Breukelsplein. 

 

 

 


