Routebeschrijving Eckartcollege
Hoe bereikt u het Eckartcollege?

Damocleslaan 3
5631 KC EINDHOVEN
Telefoon : 040-2972222
Fax
: 040-2467462

PER AUTO:
Vanuit de richting Amsterdam / ’sHertogenbosch (A2/E25) en Breda /
Tilburg (A58)








Routebeschrijving Eckartcollege (sept. 2016/jh)

Voor Eindhoven volgt u richting
Centrum / Woensel / Son / Helmond
(A58)
Bij verkeerslichten op T-kruising
rechtsaf (Kennedylaan)
U neemt de derde afslag rechtsaf
(afslag Sterrenlaan)
Bovenaan de afrit linksaf over het
viaduct
Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf
Dan de eerste straat linksaf en daar
vindt u het Eckartcollege aan uw
linkerhand
Voor parkeermogelijkheden zie kaartje
voor parkeren.

Vanuit de richting Venlo (A67/E37) en
Maastricht (A2/E25)








Neem in de omgeving van Eindhoven
(vanuit A2/A67) de afslag Leenderweg,
daarna bij de rotonde met de fontein
rechtdoor, rijd dan de Leenderweg geheel
af tot de kruising Piuslaan. Sla rechtsaf
richting Piuslaan.
Vervolgens de Piuslaan volgen tot de
rotonde op het Insulindeplein. Sla hier
rechtsaf richting Eisenhouwerlaan.
Na 1 kilometer sla linksaf richting van
Oldenbarneveltlaan
Na 1,6 kilometer neem de eerste afslag
op de rotonde richting Amazonenlaan.
Na 930 meter sla linksaf richting
Damocleslaan. Het Eckartcollege ligt vóór
u.
Voor parkeermogelijkheden zie kaartje
voor parkeren.

Vanuit de richting Antwerpen (A67/E34)
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In de omgeving van Eindhoven volgt u de
A2/E25 richting Veldhoven / Tilburg / ’sHertogenbosch
Op de Randweg volgt u de richting
Amsterdam/ ’s Hertogenbosch (A2)
Vervolgens volgt u de richting Centrum /
Woensel / Son / Helmond (A58)
Bij verkeerslichten op T-kruising rechtsaf
(Kennedylaan)
U neemt de derde afslag rechtsaf (afslag
Sterrenlaan)
Bovenaan de afrit linksaf over het viaduct
Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf
Dan de eerste straat linksaf en daar vindt
u het Eckartcollege aan uw linkerhand
Voor parkeermogelijkheden zie kaartje
voor parkeren.

KAARTJE VOOR PARKEREN
Parkeermogelijkheden (entree aan zijde Damocleslaan):
-het parkeerterrein van het Eckartcollege. Indien vol:
-Grasveld naast het Eckartcollege

Grasveld

Parkeerplaats

Eckartcollege

OPENBAAR VERVOER:
Vanuit Station Eindhoven:
-bus 404 (stopt bij Summa College Sterrenlaan), rechter afbeelding
-bus 4 (stopt bij Andromedaplaats), linker afbeelding
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