Routebeschrijving:
CIR Eindhoven
Anderlechtstraat 15
5628 WB Eindhoven
Met de auto
Vanuit de richtingen Tilburg/Breda/Den Bosch/Utrecht (A58/A2 noord)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volg de borden richting Helmond/Son en Breugel (A58).
Sla bij de stoplichten aan het eind vande snelweg (bij IKEA) rechtsaf.
Neem de 2e afslag (Airbornelaan/Bisschop Bekkerslaan).
Ga bovenaan het viaduct rechts.
Bij de stoplichten ga je rechts.
Bij de 1e afslag ga je weer rechts.
Rij nu onze parkeerplaats op.

Vanuit de richting Arnhem/Nijmegen (A50)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ga bij de stoplichten aan het eind van de snelweg rechtdoor.
Neem de 2e afslag (Airbornelaan/Bisschop Bekkerslaan).
Ga bovenaan het viaduct rechts.
Bij de stoplichten ga je rechts.
Bij de 1e afslag ga je weer rechts.
Rij nu onze parkeerplaats op.

Vanuit de richtingen Roermond/Venlo (A2 zuid/A67)
1.
2.
3.
4.
5.

Neem afslag Eindhoven bij knooppunt Leenderheide.
Rij richting centrum (Leenderweg).
Ga bij de 2e stoplichten (Piuslaan) rechtsaf de ring op (richting Den Bosch/Nijmegen).
Volg de ring en ga – ook op de rotonde na het spoorviaduct – rechtdoor.
Ga bij het Maxima medisch centrum rechtsaf deKennedylaan op (richting Den
Bosch/Nijmegen).
6. Neem de 3e afslag (Airbornelaan/Bisschop Bekkerslaan).
7. Ga bovenaan het viaduct links.
8. Bij de stoplichten ga je rechts.
9. Bij de 1e afslag ga je weer rechts
10. Rij nu onze parkeerplaats op
Parkeren
Is er geen parkeermogelijkheid voor u vóór het complex, dan kunt u aan de linkerzijde van het gebouw
bij de slagboom aangeven dat u voor het CIR komt en wordt deze voor u geopend.

Met het openbaar vervoer
Je bereikt ons kantoor vanaf NS-station Eindhoven het best met de bus.
Lijn 156, richting ‘s-Hertogenbosch
1. Stap uit aan de halte Herentalsweg.
2. Loop door naar de volgende zijstraat en ga naar rechts.
3. Je loopt zo in ongeveer 2 minuten naar ons kantoor.
Lijn 156, richting Schijndel
1. Stap uit aan de halte Herentalsweg.
2. Loop door naar de volgende zijstraat en ga naar rechts.
3. Je loopt zo in ongeveer 2 minuten naar ons kantoor.
Lijn 4, richting Heesterakker
1. Stap uit aan de halte winkelcentrum Vaartbroek.
2. Loop terug naar de kruising en ga bij stoplichten rechtsaf.
3. Steek het viaduct over en ga via het voetgangerstrappetje(voorbij het kantoor rechts) naar
beneden.
4. Je loopt zo in ongeveer 5 minuten naar ons kantoor.
Lijn 2, richting Blixembosch-oost
1.
2.
3.
4.

Stap uit aan de halte Bisschop Bekkerslaan.
Loop door naar de Bisschop Bekkerslaan(1e kruising) en ga daar rechts.
Ga bij de volgende stoplichten links.
Neem de 1e weg rechts. Je loopt zo in ongeveer 7 minuten naar ons kantoor.

