
Met de auto
vanuit Breda - tilBurg (A58)
1 Volg de borden richting Eindhoven-Centrum /

Helmond (A58)
2 Aan het einde van de A58 sla rechts af bij de 

stoplichten en volg de J.F. Kennedylaan, 
volg deze 4-baansweg en sla links af bij de 
stoplichten (dit is de ringweg)

3 Bij de eerste rotonde sla links af, richting 
Helmond (A270). Na een aantal (9,3) kilometers 
stopt de autoweg 

4 Sla in Helmond bij de tweede verkeerslichten 
linksaf

5 Neem de eerste afslag in Helmond naar links 
naar de Automotive Campus.

 

vanuit eindHoven airport (welschAP)
1 Volg de A2, richting ‘s-Hertogenbosch/Tilburg. 

Neem de A2 richting ‘s-Hertogenbosch
2 Volg de borden richting Eindhoven-Centrum /

Helmond (A58)
3 Aan het einde van de A58 sla rechts af bij de 

stoplichten en volg de J.F. Kennedylaan, 
volg deze 4-baansweg en sla links af bij de 
stoplichten (dit is de ringweg van Eindhoven)

4 Bij de eerste rotonde sla links af, richting 
Helmond (A270). Na een aantal (9,3) kilometers 
stopt de autoweg 

5 Sla in Helmond bij de tweede verkeerslichten 
linksaf

6 Neem de eerste afslag in Helmond naar links 
naar de Automotive Campus.

vanuit venlo (A67)
1 Volg A67 Maastricht/Nijmegen/Eindhoven en 

verlaat A67 bij afrit 36 Asten
2 Bij de stoplichten rechtsaf slaan en volg de 

borden richting Helmond N279
3 Na ca. 7 km, neem de afslag Helmond/Deurne/

Venray N270 en volg de richting Helmond-
Centrum/Eindhoven

4 Na ca. 6 km passeert u het Esso tankstation 
aan de rechterkant, sla rechtsaf naar (richting 
‘Stiphout’) de Hortsedijk op

5 Neem de eerste links naar de Automotive 
Campus. 

 

vanuit MaastriCHt (A2)
1 Volg de A2 naar Eindhoven richting knooppunt 

Leenderheide 
2 Ga rechtdoor over de rotonde met de fonteinen 
3 Bij de tweede stoplichten rechts afslaan richting 

Helmond (dit is de ringweg van Eindhoven)
4 Bij de eerste rotonde rechtsaf slaan en de A270 

Helmond volgen
5 Na een aantal kilometers stopt de autoweg. 

Sla bij de tweede stoplichten linksaf (richting 
‘Stiphout’) de Hortsedijk op

6 Neem de eerste links naar de Automotive 
Campus. 

vanuit aMsterdaM - utreCHt (A2)
1 Neem de A2 richting ‘s-Hertogenbosch/

Eindhoven
2 Volg de borden richting Eindhoven-Centrum /

Helmond (A58)
3 Aan het einde van de A58 sla rechts af bij de 

stoplichten en volg de J.F. Kennedylaan, 
volg deze 4-baansweg en sla links af bij de 
stoplichten (dit is de ringweg)

4 Bij de eerste rotonde sla links af, richting 
Helmond (A270). Na een aantal (9,3) kilometers 
stopt de autoweg 

5 Sla in Helmond bij de tweede verkeerslichten 
linksaf

6 Neem de eerste afslag in Helmond naar links 
naar de Automotive Campus.

vanuit uden - vegHel (A50)
1 Volg de borden voor A50 ’s-Hertogenbosch/

Eindhoven
2 Neem afrit 11 richting Helmond (N279)
3 Na ca. 23 km op rotonde 1e afslag Helmond/

Eindhoven (N279) 
4 Na ca. 2 km neem afslag N270 richting 

Helmond/Eindhoven/Deurne
5 Sla rechts af naar N270 Helmond/Eindhoven
6 Na ca. 6 km passeert u het Esso tankstation 

aan de rechterkant, sla rechtsaf naar (richting 
‘Stiphout’) de Hortsedijk op

7 Neem de eerste links naar de Automotive 
Campus. 

openBaar vervoer
AANkOMst stAtION helMONd
Bus 22 vertrekt regelmatig vanaf het station 
richting Eindhoven, uitstappen bij halte 
Hortsedijk. Loop vervolgens via de Hortsedijk 
naar de Automotive Campus. 
De wandelroute is ca.17 minuten.

Stoptrein/Sprinter richting Eindhoven,

AANkOMst stAtION helMONd ’t hOut
Loop na aankomst op het station naar de Spoor-
wegovergang. Sla bij de Spoorwegovergang 
linksaf naar de Mierloseweg. Vervolg uw weg tot 
aan de kruising met stoplichten (500 m). Na het 
oversteken van de Europaweg, bevindt u zich 
op de Hortsedijk. Ga na 100 m linksaf naar de 
Automotive Campus. 
De wandelroute is ca. 20 minuten.

Bel voor informatie over de dienstregeling 
0900-9292 of kijk op www.9292ov.nl
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https://goo.gl/maps/uX3Z9
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