
Omleidingsroute distributiecentrum Lidl. 
Route deviation distribution centre Lidl. 
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 wordt in Weert de jaarlijkse Stadstriathlon Weert georganiseerd. Dit 
evenement heeft directe gevolgen voor de bereikbaarheid van het distributiecentrum van de Lidl in Weert.  
On Saturday June 10th and Sunday June 11th, 2017 the annual City Triathlon Weert is organised. This event has 
direct consequences for the reachability of the distribution centre of the Lidl.  
 

Verkeer vanuit Eindhoven richting Weert. 
Traffic from Eindhoven in the direction of Weert. 
Volg omleidingsroute ‘De Kempen’ - Vanuit Eindhoven neemt u op de A2 (E25) afslag 37 (Budel), aan het einde 
van de afrit slaat u rechtsaf Randweg-Oost op. Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag en slaat wederom 
Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk op. U rijdt 4,1 km door op de 
Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. U vervolgt uw weg voor 1,5 km op de 
Trancheeweg en sla ter hoogte van het bord ‘Distributiecentrum Lild’ linksaf de Peelterbaan op. Na 900m bevindt 
de eindbestemming zich aan uw rechterzijde.  
Follow route deviation ‘De Kempen’- Coming from Eindhoven towards Weert, take the A2 (E25) and exit the 

highway at exit 37 (Budel). At the end of the ramp turn right onto Randweg-Oost. At the first roundabout take the 

second exit, and continue on Randweg-Oost. At the second roundabout turn left (3rd exit) and continue onto the 

Geuzendijk. Continue to drive for 4,1 km on the Geuzendijk, and turn right at the intersection with the 

Trancheeweg. Continue driving for 1,5 km on the Trancheeweg and turn left at the sign ‘Distributiecentrum Lidl’ 

onto the Peelterbaan. After 900m you will find your destination on your right. 

Verkeer vanuit Maastricht richting Weert. 
Traffic from Maastricht in the direction of Weert. 
Vanuit Maastricht blijft u doorrijden op de A2 (E25) en neem de afslag 37 (Budel), aan het einde van de afrit slaat 
u linksaf Randweg-Oost op. Belangrijk, volg nu route ‘K’! Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag en slaat 
wederom Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk op. U rijdt 4,1 km door 
op de Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. U vervolgt uw weg voor 1,5 km op de 
Trancheeweg en sla ter hoogte van het bord ‘Distributiecentrum Lild’ linksaf de Peelterbaan op. Na 900m bevindt 
de eindbestemming zich aan uw rechterzijde.  
Coming from Maastricht towards Weert continue driving on the A2 (E25) and exit the highway at exit 37 (Budel). 

Important, follow route deviation ‘K’! At the end of the ramp turn right onto Randweg-Oost. At the first 

roundabout take the second exit, and continue on Randweg-Oost. At the second roundabout turn left (3rd exit) and 

continue onto the Geuzendijk. Continue to drive for 4,1 km on the Geuzendijk, and turn right at the intersection 

with the Trancheeweg. Continue driving for 1,5 km on the Trancheeweg and turn left at the sign 

‘Distributiecentrum Lidl’ onto the Peelterbaan. After 900m you will find your destination on your right. 

Verkeer vanuit Roermond richting Weert. 
Traffic from Roermond in the direction of Weert. 
Vanuit Roermond rijdt u op de N280 en slaat ter hoogte van de A2 (E25) de A2 op via oprit 40 (Kelpen-Oler). U 
blijft u doorrijden op de A2 (E25) en neem de afslag 37 (Budel), aan het einde van de afrit slaat u linksaf Randweg-
Oost op. Belangrijk, volg nu route ‘K’!  Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag en slaat wederom 
Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk op. U rijdt 4,1 km door op de 
Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. U vervolgt uw weg voor 1,5 km op de 
Trancheeweg en sla ter hoogte van het bord ‘Distributiecentrum Lild’ linksaf de Peelterbaan op. Na 900m bevindt 
de eindbestemming zich aan uw rechterzijde.  
Driving on the N280 from Roermond towards Weert, take ramp 40 (Kelpen-Oler) of the A2 (E24)  in the direction of 

Eindhoven and continue driving towards exit 37 (Budel). Important, follow route deviation ‘K’! At the end of the 

ramp turn right onto Randweg-Oost. At the first roundabout take the second exit, and continue on Randweg-Oost. 

At the second roundabout turn left (3rd exit) and continue onto the Geuzendijk. Continue to drive for 4,1 km on the 

Geuzendijk, and turn right at the intersection with the Trancheeweg. Continue driving for 1,5 km on the 

Trancheeweg and turn left at the sign ‘Distributiecentrum Lidl’ onto the Peelterbaan. After 900m you will find your 

destination on your right.  



Overzicht omleidingsroutes 
Overview route deviations 

 
 

 

A2 (E25) from Eindhoven 

A2 (E25) from Maastricht 

N280 from Roermond 

In general: 
Keep driving on the A2 (E25) and take exit 37 (Budel), from this 
point follow route deviation ‘K’ until sign ‘Distributiecentrum Lidl’. 


