Muziekgebouw Eindhoven
Publieksingang: Heuvel Galerie 140 | 5611 DK Eindhoven
Openbaar vervoer
Trein
Muziekgebouw Eindhoven ligt op 5 minuten loopafstand van NS Station Eindhoven. De
publieksingang van het Muziekgebouw bevindt zich in winkelcentrum Heuvel, gelegen in
hartje Eindhoven.
Voor meer informatie over aankomst- en vertrektijden van treinen, zie www.ns.nl
Bus
Vanaf station 'Eindhoven' kunt u verschillende streek- of stadsbuslijnen richting de bushaltes
'Witte Dame', '18 Septemberplein' of 'Keizersgracht' pakken.
Auto
A58 vanuit Tilburg:
Volg de A2 richting Maastricht afrit 33; Waalre, rij in de richting van Eindhoven centrum.
Deze Aalsterweg loopt over in de Stratumsedijk. Vervolg zie routekaart.
A2 vanuit Amsterdam/s'Hertogenbosch:
Volg de A2/A58 richting Eindhoven. Volg op de JF Kennedylaan de aanduiding CentrumWoensel-Tongelre-Helmond. Einde JF Kennedylaan rechtsaf naar Fellenoord. Blijf borden
Centrum volgen, linksaf op Boschdijktunnel. Op Wal linksaf richting Bilderdijklaan waarna
linksaf naar Stratumsedijk. Vervolg zie routekaart.
A50 vanuit Arnhem/Nijmegen:
Volg de A50 richting Eindhoven. Volg bij de splitsing autosnelwegen de aanduiding
Centrum-Woensel-Tongelre-Helmond. Einde JF Kennedylaan rechtsaf naar Fellenoord. Blijf
borden Centrum volgen, linksaf op Boschdijktunnel. Op Wal linksaf richting Bilderdijklaan
waarna linksaf naar Stratumsedijk.
A2 vanuit Weert:
Volg de A2 richting Eindhoven en neem afslag 29 t/m 33 richting
E34/Airport/Veldhoven/Waalre/Venlo/Eindhoven. Ga verder op de Leenderweg. Neem de
Piuslaan en Kanaaldijk-Zuid naar de Gedempte Gracht in het centrum. Zie de routekaart.
Parkeren
U kunt Parkeergarage QPark Heuvel inrijden via de reguliere ingang aan de Ten Hagestraat
6a. In geval van mogelijke drukte in de parkeergarage Heuvel, kunt u ook uitwijken naar
andere parkeergarages op loopafstand, zoals het Stadhuisplein, de Bijenkorf, de Witte
Dame.
Wegwerkzaamheden
De meest actuele situatie rondom de wegwerkzaamheden aan de Vestdijk vindt u op
https://www.eindhoven.nl/projecten/beleef-de-vestdijk/verkeersinformatie.
Disclaimer
Muziekgebouw Eindhoven kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van
bovenstaande hyperlinks, websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de
mogelijke gevolgen van het gebruik hiervan.

