Routebeschrijving
UWV
Boschdijk 20
5612 AL Eindhoven
U komt met de auto
Vanuit Venlo (A67)

Neem de afslag richting Centrum/Tongelre. Volg de borden richting Centrum.
Bij de Joriskerk/stadsschouwburg volgt u de borden richting ’s-Hertogenbosch.
U passeert het PSV-stadion. Ga onder de spoorbrug door en ga de eerste straat
linksaf (Boschdijk). Rechts van u ziet u ons kantoor.

Vanuit Weert (A2)

Neem de afslag richting Centrum/Tongelre. Verder zie vanuit Venlo.

Vanuit Antwerpen (A67)

Neem de randweg richting Eindhoven. Volg de borden centrum Venlo/Maastricht.
Bij de afslag Waalre volgt u de borden Valkenswaard/Centrum. Rij verder richting
Stratum over de N69. Verder zie vanuit Venlo.

Vanuit Tilburg (A58)

Neem de randweg richting Eindhoven. Volg de borden Centrum tot aan het busstation.
Daarna volgt u de borden richting Antwerpen/Venlo en dan het bord
’s-Hertogenbosch/Tilburg. Ga rechtsaf (Boschdijk) tot aan ons kantoor.

Vanuit ’s-Hertogenbosch (A2)

Neem de afslag richting centrum. Volg de borden in de richting
Woensel/Helmond/Son en Breugel. Verder zie vanuit Tilburg.

Vanuit Centrum Helmond (A270)

Ga via de N270 richting Eindhoven. Ga richting Centrum Eindhoven tot aan het kruispunt met de
eerste verkeerslichten. Aan de rechterkant ziet u de TU liggen. Ga hier linksaf richting parkeergarage
Kennedyplein.

Vanuit Veghel (N265)

Neem de afslag richting centrum. Verder vanuit Tilburg.

Parkeren

Bij ons kantoor is beperkte parkeerruimte. De aanwezige parkeergelegenheid is uitsluitend
beschikbaar voor minder valide bezoekers. Om gebruik te maken van deze parkeerplaatsen kunt
u de weg voor het UWV pand inrijden. Direct na het pand treft u een inrit aan. Bij de slagboom
kunt u via de intercom aanbellen en u aanmelden. Voor alle overige bezoekers geldt: in de directe
omgeving kunt u (betaald) parkeren in de omliggende straten of in de parkeergarages Kennedyplein,
Mathildelaan, ’t Eindje of de Bijenkorf.

U komt met het openbaar vervoer
Lopend vanaf Eindhoven CS

Stap uit op het Centraal Station Eindhoven. Alle stads –en streekbussen stoppen ook bij het
Centraal Station. U verlaat het station aan de Noordzijde (de zijde waar ook de bussen staan).
U gaat direct linksaf richting het Beursgebouw. U ziet dan zowel een voetpad als een fietspad.
Als u het voetpad volgt gaat u onder een tunnel door. Direct na de tunnel gaat u rechtsaf weer via
een tunnel. Aan het einde van de tunnel gaat de weg schuin omhoog. Bij de eerste mogelijkheid na
de tunnel gaat u linksaf. U loopt door en ziet zowel aan uw rechterzijde als aan de linkerzijde een
UWV pand. Het pand aan de Boschdijk is het pand aan de rechterkant. Dit is vanaf het Centraal
Station Eindhoven ongeveer 10 minuten lopen.
⁄ Voor de meest actuele informatie, kijk op www.ov9292.nl
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