
 

 

 

 

 

Routebeschrijving  

 
Routebeschrijving naar Stimulus Programmamanagement, Emmasingel 26 in Eindhoven.  
De ingang van ons kantoor bevindt zich aan het Lichtplein.  
 
Bekijk hieronder de routebeschrijving: 
 
Openbaar vervoer  

 

 Eindhoven Centraal Station, neem uitgang centrum  

 ga rechtsaf en steek kruispunt over  

 loop langs de Bijenkorf (Mathildelaan)  

 sla linksaf de Emmasingel in (gebouw De Witte Dame ligt aan de overkant van de straat)  

 volg de gevel van gebouw De Witte Dame tot aan de ANWB-winkel  

 loop onder de doorgang tussen de ANWB-winkel en de bibliotheek door  

 onze ingang bevindt zich op de begane grond aan uw linkerzijde, voorbij  
DENF Coffee.  

 
Auto  
 

Uit de richting Antwerpen (A67) / Maasticht (A2) / Venlo (A67):  

 neem vanaf de snelweg afrit centrum/Tongelre, houd centrum aan (Leenderweg)  

 bij het vierde stoplicht linksaf (Elzentlaan) vervolg deze rijrichting  

 ga bij het stoplicht bij het PSV stadion rechtsaf de Mathildelaan in  

 parkeer uw auto links in de Parkeergarage Mathildelaan (zie route vanuit parkeergarage)  
 
Uit de richting Tilburg (A58):  

 volg op knooppunt Batadorp de A58 richting Randweg Noord/Eindhoven centrum  

 volg Eindhoven centrum (zie vervolgroute)  
 
Uit de richting: Amsterdam – Den Bosch (via A2):  

 bij knooppunt Ekkersweijer neemt u de A58 richting Randweg Noord/Eindhoven centrum  

 volg Eindhoven centrum (zie vervolgroute)  
 
Uit de richting Nijmegen (A50):  

 volg aan het eind van de A50 de richting Eindhoven centrum (zie vervolgroute)  
 

Vervolgroute auto:  
 

 u rijdt over de John F. Kennedylaan  

 sla aan het einde van de John F. Kennedylaan (bij bowlingkegels), rechtsaf richting centrum  

 na paar honderd meter links voorsorteren richting centrum  

 neem de rechterrijstrook en ga bij het verkeerslicht rechts (Mathildelaan)  

 parkeer direct aan rechterkant in Parkeergarage Mathildelaan (zie route vanuit parkeergarage)  
 

Looproute vanuit parkeergarage Mathildelaan (5 minuten):  

 verlaat de parkeergarage richting centrum, steek bij de voetgangersoversteekplaats de Mathildelaan over en sla rechtsaf 

(Emmasingel) aan uw rechterzijde staat gebouw De Witte Dame  

 volg de gevel van De Witte Dame tot aan de ANWB-winkel  

 loop onder de doorgang tussen de ANWB-winkel en de bibliotheek door  

 onze ingang bevindt zich aan het Lichtplein, op de begane grond aan uw linkerzijde, voorbij DENF Coffee 


