
  

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

 

 

Adres Contact 

 

Breda NAC Stadion 
Stadionstraat 11 A1 (borden P5 volgen) 
4815 NC Breda  

 

 

Telefoon   088 - 245 20 00 
Email        klantenservice@livit.nl 
Website    www.livit.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 
 
Neem de bus vanaf Breda Centraal treinstation. 
 
Beste optie 
Bus 2 richting Haagse Beemden. 
Uitstappen bushalte Stadion NAC. 

 
Looptijd 2 minuten 
Loop in noordwestelijke richting langs de Lunetstraat . Sla linksaf naar de Stadionstraat. Livit zit in 
de verste hoek van het stadion.  
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Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de auto 
 

 

Plan uw route via Google Maps  
 
Vanuit Utrecht 
Ga de A27 op richting Ring Utrecht (zuid)/Breda. Bij knooppunt Hooipolder houdt u rechts aan om de 
borden richting Waalwijk/Oosterhout-West te volgen. Volg de rechterrijsktroken om rechtsaf te slaan 
naar de A59 (borden Osterhout-West/Roosendaal). Houd links aan bij het knooppunt Zonzeel om de 
borden A16 richting Roosendaal/Antwerpen te volgen. Neem afslag 17 naar Prinsenbeek richting 
Breda-Noord. Houdt links aan om linksaf te slaan naar de Backer en Ruebweg (borden Breda-
Noord). Na ongeveer 1,5 kilometer slaat u rechtaf naar de Veldsteen. Vervolg uw weg naar de Rat 
van Verleghstraat. Sla linksaf naar de Stadionstraat. Na ongeveer 300 meter de weg volgen heeft u 
het stadion bereikt. Livit bevindt zich vanaf hier in rechterhoek van het stadion.  
 
Vanuit Tilburg 
Neem de A58 richting Breda. Volg de twee rechterrijstroken bij het knooppunt Galder om borden 
A16/A58 richting Breda-West/Roosendaal te volgen. Ga verder op de A16. Neem afslag 17 naar 
Prinsenbeek richting Breda-Noord. Houdt links aan om linksaf te slaan naar de Backer en Ruebweg 
(borden Breda-Noord). Na ongeveer 1,5 kilometer slaat u rechtaf naar de Veldsteen. Vervolg uw weg 
naar de Rat van Verleghstraat. Sla linksaf naar de Stadionstraat. Na ongeveer 300 meter de weg 
volgen heeft u het stadion bereikt. Livit bevindt zich vanaf hier in rechterhoek van het stadion.  
  
Parkeren 

 Op parkeerterrein P5 van het stadion 

 Op industrieterrein Steenakker 

 Gratis 
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