Routebeschrijving
Openbaar Vervoer (vanaf station Eindhoven)
Verlaat het station via de hoofdingang aan de zuidzijde richting centrum. Sla rechtsaf en loop richting
de Bijenkorf tot u bij de stoplichten komt. Steek de straat over en loop rechtdoor met de Bijenkorf aan
uw rechterhand tot u bij het volgende stoplicht komt. Steek de straat over en ga voor de MediaMarkt
naar rechts. Als u de spoortunnel (Boschdijktunnel) bent gepasseeerd gaat u naar links en slaat u de
straat “’t Eindje” in. Volg de oprit omhoog en loop naar het gebouw het verst van u verwijderd. Op het
bovendek aan uw linkerhand ziet u de hoofdingang van ons gebouw (Fellenoord 300-370). Gebruik
de
de intercom om u aan te melden. Ons kantoor bevindt zich op de 6 verdieping.
Auto (vanaf Amsterdam / Den Bosch / Best (A2) en Breda / Tilburg (A58)
Volg de borden A2/E25 Maastricht tot u bij het kruispunt Batadorp komt. Blijf in de richting Maastricht rijden.
Na 4 km, nadat u de afrit Eindhoven Airport bent gepasseerd, volgt u de borden Centrum/Strijp. U
bereikt na 2 km een rotonde. Neem de tweede afslag en rij door de Beukenlaan. Na 2 km zult u bij
een volgende rotonde aankomen. Neem de eerste afslag en rij over de Boschdijk. Volg de Boschdijk
tot u aan het eind bij de stoplichten bent. U ziet het Fellenoordgebouw recht voor u. U sorteert voor
om linksaf te slaan (rechterbaan aanhouden) en neemt meteen de afslag rechts, het bovendek op
(eigenlijk rijdt u “rechtdoor”). De hoofdingang bevindt zich aan uw rechterzijde. Gebruik de intercom
de
om u aan te melden. Ons kantoor bevindt zich op de 6 verdieping. Zie parkeerinformatie voor
parkeerinstructies.
Auto (vanaf Antwerpen / Maastricht (A2) en Venlo (A67)
Volg de borden ‘Eindhoven-Centrum’ als u bij het kruispunt Leenderheide bent aangekomen. Na 1.5
km komt u bij een rotonde. Neem de tweede afslag en volg de Leenderweg. Volg de borden ‘stadion’.
Op het punt waar de Leenderweg samengaat met de Stratumsedijk slaat u linksaf de Elzentlaan in.
Volg deze weg (die opgaat in Dr. Schaepmanlaan, Edenstraat, Mauritsstraat en Vonderweg) tot u na
ongeveer 2.5 km onder een spoortunnel doorrijdt. Sla direct na de tunnel, bij de eerste
verkeerslichten, rechtsaf het parkeerdek op. De hoofdingang is voor u aan uw rechterhand. Gebruik
de
de intercom om u aan te melden. Ons kantoor bevindt zich op de 6 verdieping.
Zie parkeerinformatie voor parkeerinstructies.
Parkeerinformatie
Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar op het bovendek voor de hoofdingang (aan de
oostkant). Er is ook parkeergelegenheid aan de achterkant van het gebouw. Rij naar de linkerkant
van het gebouw en meld u aan via de intercom bij de slagboom. Buiten kantoortijden geldt er op deze
parkeerplaats betaald parkeren. De ondergelegen parkeerplaats is altijd betaald parkeren.

