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Route
Klokgebouw 188, 7e etage
5617 AB Eindhoven
Telefoon: +31 (0)40 246 18 50

Per trein
Uitstappen op station Eindhoven Strijp-S. Dit grenst aan het Strijp-S-terrein.
Stap je uit op het Centraal Station in de stad, dan loop je binnen 20 minuten naar Strijp-S.

Per bus
Strijp-S is vanaf het Centraal Station Eindhoven goed bereikbaar per bus.
Neem de lijn 401, 402 of 403 en stap uit op de halte Strijp-S.

Per auto
Vanuit Weert - Maastricht A2
- Voor Eindhoven, 6 km na afslag Leende: Knooppunt Leenderheide:
- Volg de borden [Randweg Eindhoven] richting Veldhoven/ Waalre/ Valkenswaard
- Op de rotonde 3e afslag richting Amsterdam/ Tilburg/ Antwerpen
- Volgende splitsing: rechts aanhouden [Randweg Eindhoven] richting Amsterdam/ Tilburg/ Eindhoven
- Neem afrit 30 a
- Onder aan de afrit: linksaf (Noord Brabantlaan) richting Strijp
- Na 1 km onder viaduct snelweg door, daarna bij stoplicht na 300 m: linksaf richting Nijmegen
- Na 800 m: afslag Strijp-S
- Volg de parkeerborden
Vanuit Amsterdam - Den Bosch A2
- Voor Eindhoven, voorbij afslag Best: Knooppunt Ekkersweijer: rechts aanhouden [Randweg Eindhoven] A2/ A58 /
E25 richting Venlo-Maastricht-Tilburg
- Volgende splitsing: rechts aanhouden [Rondweg N2] richting Eindhoven airport
- Neem afrit 30: Centrum/ Strijp
- Einde snelweg: linksaf (Noord Brabantlaan)
- Op rotonde: linksaf (Beukenlaan)
- Na 1.000 m: afslag Strijp-S
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- Volg de parkeerborden
Vanuit Rotterdam - Tilburg A58
- Voor Eindhoven, voorbij afslag Best: borden volgen: [Rondweg N2] richting Eindhoven airport
- Neem afrit 30: Centrum Strijp
- Einde snelweg: linksaf (Noord Brabantlaan)
- Op rotonde: linksaf (Beukenlaan)
- Na 1.000 m: afslag Strijp-S
- Volg de parkeerborden

Parkeren en entree Klokgebouw
Strijp-S heeft diverse betaalde parkeerfaciliteiten. Op deze kaart zie je welke dit zijn en waar de ingangen zich
bevinden. Op loopafstand van het Klokgebouw ligt een parkeergarage. Om bij de ingang te komen sla je net na het
Klokgebouw linksaf. Volg de borden voor parkeergarage 'Om de hoek'. De ingang van het Klokgebouw bevindt zich
exact in het midden van het gebouw aan de voorzijde. Bel aldaar voor nummer 188.

Per fiets
Strijp-S is prima met de fiets te bereiken. Voor de deur van het Klokgebouw en op het aangrenzende Ketelhuisplein is
volop plek om je fiets te parkeren. Er is geen standaard bewaakte fietsenstalling aanwezig.
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