ROUTEBESCHRIJVING – STADHUISPLEIN

Vanuit Tilburg
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A58 richting Eindhoven
Volg op het knooppunt Batadorp de A2, E25 richting Eindhoven
Volg na 4,3 kilometer op het knooppunt Eindhoven Centrum (afslag 30) richting Tilburgseweg
Neem na 2,3 kilometer de eerste afslag op de rotonde (de Beukenlaan)
Ga na 150 meter linksaf de Strijpsestraat op
Ga na 1,6 kilometer linksaf de Willemstraat op, houd links aan en ga na ongeveer 500 meter
rechtsaf de Keizersgracht op en vervolgens naar de Wal
Na ca. 250 meter aan de rechterkant vindt u Parking Stadskantoor/Succeed Offices

Vanuit Helmond
•
•
•
•
•
•

Volg de N270 richting Eindhoven
Neem op de rotonde de tweede afslag richting Eindhoven (Professor Doctor Dorgelolaan)
Ga na 2 kilometer linksaf op de Fellenoord
Op de Emmasingel gaat u na 600 meter linksaf
De weg vervolgen naar de Keizersgracht en vervolgens naar de Wal
Na ca. 250 meter aan de rechterkant vindt u Parking Stadskantoor/Succeed Offices

Vanuit ’s-Hertogenbosch
•
•
•
•
•
•
•

Volg de A2, A58, E25 richting Eindhoven
Volg na 2,4 kilometer op het knooppunt Batadorp de A2, E25 richting Eindhoven
Volg na 4,5 kilometer op het knooppunt Eindhoven Centrum (afslag 30) richting Tilburgseweg
Neem na 2,3 kilometer de eerste afslag op de rotonde (de Beukenlaan)
Ga na 150 meter linksaf de Strijpsestraat op
Ga na 1,6 kilometer linksaf de Willemstraat op en houd links aan, ga na ongeveer 500 meter
rechtsaf de Keizersgracht op en vervolgens naar de Wal
Na ca. 250 meter aan de rechterkant vindt u Parking Stadskantoor/Succeed Offices

Openbaar vervoer
Looproute vanaf station Eindhoven (ca. 13 minuten)
•
•
•
•
•
•

Verlaat het station aan de centrumzijde
Vanaf het station loopt u rechtsaf richting het groene gebouw (Bijenkorf)
Steek schuin het plein over en loop richting de winkelstraat “de Demer”
Loop in de winkelstraat (de Demer loopt over de Rechtestraat en Stratumseind) rechtdoor tot
u aan uw rechterzijde de Catharinakerk ziet
Voor de kerk gaat u rechtsaf de Kerkstraat in en bij het kruispunt linksaf
Na ca. 250 meter ziet u aan de rechterkant Succeed Offices op nummer 10

Vanuit Weert Station
Vanuit Eindhoven Station
Vanuit Veldhoven
Vanuit Valkenswaard
Vanuit High Tech Campus

Buslijn 11
Intercity naar Eindhoven Station
Buslijn 17
Buslijn 18
Buslijn 318
Buslijn 407

