Routebeschrijving:
Herkent uw navigatiesysteem Torenallee 20 niet, voert u dan het adres Glaslaan 2 in.
Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is deze locatie prima te bezoeken. Direct naast Strijp-S ligt het treinstation Beukenlaan.
Door het gebied loopt de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) busbaan met 3 opstapplaatsen. De halte Philitelaan is
te bereiken via de ingang van Strijp-S aan de Glaslaan. De halte Hoge Rug is bereikbaar via de ingang van Strijp-S aan
de Kastanjelaan. Beide haltes zijn in de nabije omgeving van de vestiging. U vindt deze vestiging aan de Torenallee 20
(gebouw Videolab, 1e verdieping).
Met de auto vanuit Amsterdam/’s-Hertogenbosch (A2)
Op de A2 bij knooppunt Vught links aanhouden naar de A2. Na ongeveer 23 kilometer rechts aanhouden richting de
randweg Eindhoven (A58/A2). Bij knooppunt Ekkerswijer rechts aanhouden richting Randweg Maastricht/Venlo.
Daarna op het knooppunt Batadorp links aanhouden en de randweg (N2) volgen naar Waalre/Veldhoven. Vervolgens
neemt u de afslag Centrum/Strijp (afslag 30). Bij de rotonde neemt u de eerste afslag. Ga vervolgens bij de stoplichten
links. U bevindt zich nu in de Strijpsestraat, die over gaat in de Frederiklaan. U slaat linksaf, u bevindt zich nu in de
Essenstraat. U gaat linksaf de Kastanjelaan op, waarna u na 450 meter rechts de Ing. Kalffstraat inslaat. Na 200 meter
bevindt de Torenallee 20 zich aan de rechterzijde (gebouw Videolab, 1e verdieping).
Met de auto vanuit Rotterdam/Tilburg (A58)
Bij knooppunt De Baars rechts aanhouden om op de A58 te blijven. Op het knooppunt Batadorp links aanhouden en
de randweg (N2) volgen naar Waalre/Veldhoven. Vervolgens neemt u de afslag Centrum/Strijp (afslag 30). Bij de
rotonde neemt u de eerste afslag. Ga vervolgens bij de stoplichten links. U bevindt zich nu in de Strijpsestraat, die over
gaat in de Frederiklaan. U slaat linksaf, u bevindt zich nu in de Essenstraat. U gaat linksaf de Kastanjelaan op, waarna u
na 450 meter rechts de Ing. Kalffstraat inslaat. Na 200 meter bevindt de Torenallee 20 zich aan de rechterzijde
(gebouw Videolab, 1e verdieping).
Met de auto vanuit Venlo/Maastricht (A67/A2)
Vanuit Venlo houdt u op de A67 na ongeveer 48 kilometer rechts aan richting Randweg N2. Op het knooppunt
Leenerheide neemt u na ruim 600 meter de eerste afslag op de rotonde richting Centrum Tongelre. Vanuit Maastricht
houdt u rechts aan op het knooppunt Kruisdonk (A2). Na ongeveer 78 kilometer rechts aanhouden richting Randweg
N2. Vanuit beide richtingen rijdt u nu naar de Leenderweg. Vervolgens neemt u de tweede afslag op de rotonde
(Leenderweg). Op het tweede kruispunt gaat u linksaf. U bevindt zich nu in de Dr. Schaepmanlaan. Deze weg blijft u
volgen tot het derde kruispunt. Hier gaat u linksaf (Willemstraat) en vervolgens de eerste straat rechts (Sint
Antoniusstraat). Deze gaat over in de Frederiklaan. U slaat linksaf, u bevindt zich nu in de Essenstraat. U gaat linksaf
de Kastanjelaan op, waarna u na 450 meter rechts de Ing. Kalffstraat inslaat. Na 200 meter bevindt de Torenallee 20
zich aan de rechterzijde (gebouw Videolab, 1e verdieping).
Met de auto vanuit Turnhout/Antwerpen (A67)
Komt u vanuit Turnhout/Antwerpen? Let op, uw route is gewijzigd.
Op de A67 volgt u bij knooppunt De Hogt de Randweg Eindhoven (N2). Neem de afslag naar Veldhoven (afslag 31) en
ga vervolgens bij de stoplichten linksaf naar de Meerenakkerweg. Vervolg uw weg naar de Heistraat. Sla rechtsaf
richting de Noord-Brabantlaan. U rijdt deze weg af tot u op een kruispunt komt met aan de rechterkant het Evoluon
(UFO-vorm). Hier gaat u bij de stoplichten rechtsaf en vervolgens bij de rotonde rechterdoor. Bij de eerstvolgende
stoplichten gaat u linksaf de Strijpsestraat in. Deze gaat over in de Frederiklaan. U slaat linksaf, u bevindt zich nu in de
Essenstraat. U gaat linksaf de Kastanjelaan op, waarna u na 450 meter rechts de Ing. Kalffstraat inslaat. Na 200 meter
bevindt de Torenallee 20 zich aan de rechterzijde (gebouw Videolab, 1e verdieping).
Route naar parkeerplaatsen
Er zijn verschillende betaalde én onbetaalde parkeergelegenheden aan weerszijde van de Torenallee. U ontvangt bij
vertrek een kortingskaart voor de betaalautomaat.

