ROUTEBESCHRIJVING

Navigatiesysteem? Let op!
De Torenallee 45 is nieuw en staat nog niet in de meeste navigatie systemen. (wel in de
ANWB Routeplanner) Wij adviseren om de Kastanjelaan 49 in Eindhoven in te voeren. Hier
tegenover bevindt zich de ingang 2 van het terrein Strijp-S. Vanaf hier:







rij de ingang 2 van het terrein op;
na het portiers gebouwtje slaat u direct rechtsaf;
ga vervolgens na het parkeerterrein links af (Onder de leidingenstraat);
aan uw rechterkant ziet u het gebouw met een rode ingang waar in witte letters
GLASGEBOUW staat. Aan weerzijden van de ingang staat het adres: Torenallee 45.
Daar bevindt lusoned zich op de 3e verdieping.
Let op: bij de Intercom typt u nummer 162.

Met de auto vanuit de richting Den Bosch A2:















Volg de Randweg Eindhoven N2
Neem afrit 30 Centrum/Strijp
Neem de afslag Evoluon/Strijp
Ga na 300 meter links de Noord Brabantlaan op
Houdt rechts aan (Het Evoluon ligt aan de rechterkant)
Neem de tweede afslag op de Rotonde de Cederstraat in. (richting centrum).
Wanneer u het gebou NatLab ziet bij de verkeerslichten, gaat u schuin rechts de
Kastanjelaan op (niet rechtsaf de woonwijk in)
Na tweehonderd meter links Ingang 2 Kastanjelaan Strijp-S
Deze ingang inrijden.
ga vervolgens meteen rechts en daarna links
aan uw rechterkant ziet u het gebouw met een rode ingang waar in witte letters
GLASGEBOUW staat. Aan weerzijden van de ingang staat het adres: Torenallee 45.
Daar bevindt lusoned zich op de 3e verdieping.
de ingang van het parkeerterrein is aan het eind van de straat links.
Let op: bij de Intercom typt u nummer 162.
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Met de auto vanuit de richting Tilburg A58:















Volg op het knooppunt Batadorp de N2 richting Eindhoven/Veldhoven/Waalre
Rijd na 4.3 km rechts de oprit op (Centrum/Strijp) Afslag 30 richting Centrum /Strijp.
Neem de afslag Evoluon/Strijp
Ga na 300 meter links de Noord Brabantlaan op
Houdt rechts aan (Het Evoluon ligt aan de rechterkant)
Neem de tweede afslag op de Rotonde de Cederstraat in. (richting centrum).
Wanneer u het gebouw NatLab ziet bij de verkeerslichten, gaat u schuin rechts de
Kastanjelaan op (niet rechtsaf de woonwijk in)
Na tweehonderd meter links Ingang 2 Kastanjelaan Strijp-S
Deze ingang inrijden.
ga vervolgens meteen rechts en daarna links
aan uw rechterkant ziet u het gebouw met een rode ingang waar in witte letters
GLASGEBOUW staat. Aan weerzijden van de ingang staat het adres: Torenallee 45.
Daar bevindt lusoned zich op de 3e verdieping.
de ingang van het parkeerterrein is aan het eind van de straat links.
Let op: bij de Intercom typt u nummer 162.

Openbaar vervoer | vanaf Centraal Station Eindhoven:




Neem bus 13, 18, 401 of 402.
Uitstappen: halte Kastanjelaan.
De busrit duurt 5 minuten

Openbaar vervoer | vanaf Station Eindhoven Beukenlaan:









Lopend:
Het station uit links de weg over.
Voor het klokgebouw (eetgelegenheid Popei) langslopen
Linksaf om het gebouw heen.
Bij de bovengrondse parkeergarage naar rechts.
Voor de leidingenstraat naar linksaf
Het gebouw aan uw linkerhand (Glasgebouw) zit de ingang.
Let op: bij de Intercom typt u nummer 162.
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