
A s c e n d e r
 Bedrijfspsychologen en coaches

Gezonde mensen, gezonde organisaties

We support the quality of working life

Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen,

Enschede, Goes, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Zwolle

 

Routebeschrijving Ascender Eindhoven 

 

Gebouw Noordkaap 

Anderlechtstraat 15 

5628 WB Eindhoven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Amsterdam/Utrecht/Tilburg:  

 Neem bij knooppunt Ekkersweijer de A50 richting Eindhoven Centrum, Helmond 

 Neem afslag 7 richting Eindhoven Centrum, Helmond en volg de John F. Kennedylaan 

 Neem de 2e afslag rechts naar de Bisschop Bekkerslaan 

 Neem de eerste aflag rechts naar de Brussellaan 

 Neem direct weer de eerste afslag rechts naar de Anderlechtstraat 

 Recht voor u ziet u de parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren. Zie voor 

parkeermogelijkheden de volgende pagina. 

U bevindt zich nu tegenover de ingang van het gebouw. 

 

Vanuit Maastricht:  

 Houd A2 Amsterdam, ’s-Hertogenbosch aan 

 Kies bij Knooppunt Batadorp voor A50 richting Nijmegen 

 Neem afslag 7 richting Eindhoven Centrum, Helmond en volg de  

John F. Kennedylaan 

 Neem de 2e afslag rechts naar de Bisschop Bekkerslaan 

 Neem de eerste aflag rechts naar de Brussellaan 

 Neem direct weer de eerste afslag rechts naar de Anderlechtstraat 

 Recht voor u ziet u de parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren. Zie voor 

parkeermogelijkheden de volgende pagina. 

U bevindt zich nu tegenover de ingang van het gebouw. 
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Parkeermogelijkheden: 

Hoewel het gebouw Noordkaap beschikt over een parkeerterrein waarvan u gratis gebruik kunt 

maken, is deze parkeerplaats in de praktijk vaak vol.  

 

Wanneer u komt aanrijden via de Kennedylaan gaat u in plaats van de tweede, de eerste rechtsaf 

naar de Brussellaan. Daar kunt u rechts en links vaak al gelijk parkeren; vervolgens loopt u de 

eerste rechts, de Ukkelstraat, in en komt u uit bij het gebouw Noordkaap. 

 

Hieronder ziet u een plattegrondje, groen is de weg naar gebouw Noordkaap en roze waar u evt. 

zou kunnen parkeren. 

 

 
 

 

 

 

  



A s c e n d e r
 Bedrijfspsychologen en coaches

Gezonde mensen, gezonde organisaties

We support the quality of working life

Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Eindhoven, Emmen,

Enschede, Goes, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Zwollet 030-252 27 92      info@ascender.nl   www.ascender.nl

 

 

Openbaar vervoer:  

Aan Busstation Neckerspoel (achterkant) van Station Eindhoven staan de Hermes 

openbaarvervoer bussen. U kunt gebruik maken van de lijnen: 2 en 4. 

  

Bus nummer 2 gaat richting Blixembosch en stopt bij halte Bisschop Bekkerslaan. Hierna 

loopt u nog 10 minuten. Bus nummer 4 gaat richting Heesterakker en stopt bij halte WC 

Vaartbroek. Vervolgens ligt de locatie op ongeveer 10 minuten loopafstand. 

 

 

 

 

 

 

 

Centraal secretariaat Ascender: 

Vleutenseweg 386 

3532 HW Utrecht 

030 – 25 22 792 

info@ascender.nl 

www.ascender.nl  

Halte WC Vaartbroek Halte Bisschop 
Bekkerslaan 

mailto:info@ascender.nl
http://www.ascender.nl/

