
A2 vanaf Den Bosch (afslag Strijp): 

Aan het einde van de afrit (Tilburgseweg) rechts aanhouden 

(Limburglaan), doorrijden tot na de rotonde. Bij het eerstvolgende 

verkeerslicht na de rotonde links afslaan (Hoogstraat). Aan het einde 

van de Hoogstraat, ofwel bij het eerste verkeerslicht, rechts afslaan 

(Edenstraat). Vervolgens de derde straat links (Jan Smitslaan), 

doorrijden tot T-splitsing en bij de T-splitsing links afslaan 

(Stratumsedijk). Direct bij het verkeerslicht rechts afslaan 

(Bilderdijklaan), tevens de rechtse rijbaan aanhouden om rechtdoor 

voor te sorteren. Na het kruispunt direct links afslaan 

(Tongelresestraat). Aan de rechterkant ziet u voor het flatgebouw een 

groene gietijzeren poort (Methusalemplein)  

A2 vanaf Maastricht of A67 vanaf Venlo of Antwerpen: 

Bij knooppunt Leenderheide de richting Centrum / Tongelre 

aanhouden. U komt Eindhoven binnen bij een rotonde. Blijf 

alsmaar rechtdoor rijden, steek de ring over en sla bij het vierde 

verkeerslicht rechtsaf de Sint Jorislaan in (aan uw linkerhand heeft 

u het Park Theater, aan uw rechterhand de Sint Joriskerk). Sla bij 

het eerste verkeerslicht linksaf de  Geldropseweg in. Bij het 

volgende verkeerslicht rechtsaf slaan. Aan de rechterkant ziet u 

voor het flatgebouw een groene gietijzeren poort 

(Methusalemplein)  

 

A50 vanaf Nijmegen: 

Bij binnenkomst in Eindhoven de weg (John F. Kennedylaan) blijven 

vervolgen tot het centrum. Bij het laatste verkeerslicht (bij de gele 

bowlingkegels) rechts afslaan (Fellenoord). Voorsorteren op de 

linker rijbaan, maar u kunt pas bij het tweede verkeerslicht links 

afslaan (Boschdijktunnel). Bij het verkeerslicht gaat u rechtdoor 

(Emmasingel). Na een kleine flauwe bocht naar links bij het 

verkeerslicht rechtdoor (Keizersgracht), hierbij voorsorteren op de 

linker rijbaan voor rechtdoor. Bij tweede verkeerslicht rechtdoor 

blijven rijden (Wal). Vervolgens bij het tweede verkeerslicht links 

afslaan (Bilderdijklaan) waarbij u op de rechter rijbaan blijft rijden 

om rechtdoor voor te sorteren. Na het kruispunt direct links afslaan 

(Tongelresestraat). Aan de rechterkant ziet u voor het flatgebouw 

een groene gietijzeren poort (Methusalemplein) 

 

Route vanaf het parkeerterrein (Methusalemplein):  

Bij het verlaten van het parkeerterrein belt u wederom bij Turn Key 

Business Events bv aan om de poort te openen. Na het verlaten 

van het parkeerterrein direct links het trottoir volgen (links de hoek 

om bij de sportwinkel Run-2-Day), na het Indiaas restaurant ziet u 

Turn Key Business Events bv aan uw linkerhand. 
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