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Komend uit de richting Nijmegen: 

 

Op knooppunt Ekkersweijer houdt u rechts aan richting N2/A58 Randweg/Tilburg. 

Houdt daarna direct links aan richting N2 Randweg/Veldhoven/Waalre. Na enkele 

kilometers gaat u naar de rechterrijbaan en neemt u afslag  nr. 30 Centrum/Strijp. 

Over het viaduct neemt u afrit Strijp/Evoluon. 

 

Aan het einde van de afrit slaat u linksaf en direct na het viaduct rijdt u bij de eerste 

verkeerslichten rechtsaf het parkeerterrein van het Evoluon op, waar u gratis kunt 

parkeren. 

 

Komend uit de richting Tilburg: 

 

Op knooppunt Batadorp gaat u rechtdoor richting N2 Randweg/Veldhoven/Waalre 

daarna direct rechts aanhouden. Na enkele kilometers gaat u naar de rechterrijbaan 

en neemt u afslag  nr. 30 Centrum/Strijp. Over het viaduct neemt u afrit Strijp/Evoluon. 

 

Aan het einde van de afrit slaat u linksaf en direct na het viaduct rijdt u bij de eerste 

verkeerslichten rechtsaf het parkeerterrein van het Evoluon op, waar u gratis kunt 

parkeren. 

 

Komend uit de richting Den Bosch: 

 

Op knooppunt Ekkersweijer houdt u rechts aan richting N2/A58 Randweg/Tilburg. 

Houdt daarna direct links aan richting N2 Randweg/Veldhoven/Waalre. Na enkele 

kilometers gaat u naar de rechterrijbaan en neemt u afslag  nr. 30 Centrum/Strijp. 

Over het viaduct neemt u afrit Strijp/Evoluon. 

 

Aan het einde van de afrit slaat u linksaf en direct na het viaduct rijdt u bij de eerste 

verkeerslichten rechtsaf het parkeerterrein van het Evoluon op, waar u gratis kunt 

parkeren. 

 

Komend uit de richting Venlo: 

 

Op knooppunt Leenderheide houdt u rechts aan richting N2 Randweg/Veldhoven 

Neem afslag Veldhoven, de Hurk (nr. 31) en sla aan het eind van de afrit linksaf, de 

Noord Brabantlaan op. 

 

Na ongeveer 1,5 kilometer rijdt u onder een viaduct door. Direct na het viaduct rijdt u 

bij de eerste verkeerslichten rechtsaf het parkeerterrein van het Evoluon op, waar u 

gratis kunt parkeren. 

 



 
 

Komend uit de richting Maastricht: 

 

Op knooppunt Leenderheide houdt u rechts aan richting N2 Randweg/Veldhoven. 

Na enkele kilometers neemt u afslag Veldhoven, de Hurk (nr. 31) en sla aan het eind 

van de afrit linksaf, de Noord Brabantlaan op. 

 

Na ongeveer 1,5 kilometer rijdt u onder een viaduct door. Direct na het viaduct rijdt u 

bij de eerste verkeerslichten rechtsaf het parkeerterrein van het Evoluon op, waar u 

gratis kunt parkeren. 

 

Komend uit de richting Antwerpen/Turnhout: 

 

Op knooppunt De Hogt houdt u links aan richting N2 Randweg/Veldhoven. Na enkele 

kilometers neemt u afslag Veldhoven, de Hurk (nr. 31) en sla aan het eind van de afrit 

linksaf, de Noord Brabantlaan op. 

 

Na ongeveer 1,5 kilometer rijdt u onder een viaduct door. Direct na het viaduct rijdt u 

bij de eerste verkeerslichten rechtsaf het parkeerterrein van het Evoluon op, waar u 

gratis kunt parkeren. 

 

 

Openbaar vervoer: 

 

Bezoekers die met de trein komen, kunnen op station Eindhoven Centraal de taxi of 

de bus nemen (lijn 18, 401 en 402). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


