
Routebeschrijving SeniorenPunt   
  
Adres  
Winston Churchilllaan 83 I 5623 KW Eindhoven  
040 220 22 02 I  info@seniorenpunt.nl   
  
Reizen met openbaar vervoer  
SeniorenPunt is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. Het bevindt zich aan 
de rechterzijde van busstation WoensXL/ZH Catharina aan de Veldmaarschalk 
Montgomerylaan. Houd bij het verlaten van de bushalte rechts aan richting het 
voetgangersgedeelte voor het Wooninc. gebouw. In het straatje rechts vindt u de 
ingang van SeniorenPunt aan de linkerzijde, tegenover de ingang van Wooninc..    
Aan de achterzijde van het Centraal Station Eindhoven vertrekken om de vier minuten 
bussen naar busstation WoensXL/ZH Catharina:  
  
   
  
  

  

  

  
  

Lijn 2: Blixembosch West Lijn 322: Gemert  

Lijn 3: Best Lijn 404: Sterrenlaan

Lijn 9: Son en Breugel Lijn 405: Achtse Barrier

Lijn 321: Boekel  Lijn 406: Ekkersrijt



Reizen met auto en parkeren  
Reist u met de auto dan kunt u onder ons gebouw parkeren in Parking De Grijze 
Generaal, Generaal Bradleylaan 2, Eindhoven. Volg in de parkeergarage de rijrichting 
naar achteren. Hier ziet u aan het plafond de borden ENTREE BEDRIJVEN.  Volg deze 
en parkeer hier uw auto. Neem de lift of trap naar de begane grond en verlaat de 
parkeergarage. De ingang van SeniorenPunt ziet u recht tegenover de uitgang van de 
parkeergarage.  
  
Mindervaliden  
Parkeren voor de ingang van SeniorenPunt is helaas niet mogelijk. Mindervaliden 
kunnen wel voor de deur worden afgezet. Maak deze wens vooraf bij ons kenbaar, dan 
bieden we u toegang tot het voetgangersgebied waar SeniorenPunt in ligt.  
  
Routebeschrijvingen   
  
Vanuit Tilburg (A58), Den Bosch (A2)  
Volg bij knooppunt Batadorp de richting Nijmegen/Helmond. Volg daarna bij 
knooppunt Ekkersweijer de borden Eindhoven Centrum/Woensel. U komt op de 
Kennedylaan. U houdt rechts aan en neemt de afslag Winston Churchilllaan. Op het 
viaduct gaat u rechtsaf. U bent nu op de Winston Churchilllaan. Bij het eerste 
verkeerslicht gaat u linksaf naar de Franklin D Rooseveltlaan. U ziet Parking De Grijze 
Generaal aan uw rechterzijde.   
  
Vanuit Nijmegen (A50)  
Volg bij knooppunt Ekkersweijer de borden Eindhoven Centrum/Woensel. U komt op 
de Kennedylaan. U houdt rechts aan en neemt de afslag Winston Churchilllaan. Op de 
viaduct gaat u rechtsaf. U bent nu op de Winston Churchilllaan. Bij het eerste 
verkeerslicht gaat u linksaf naar de Franklin D Rooseveltlaan. U ziet Parking De Grijze 
Generaal aan uw rechterzijde.   
  
Vanuit Venlo (A67), Maastricht (A2)  
Neem bij knooppunt Leenderheide de Randweg N2. Volg vanaf daar het bord 
Centrum/Tongelre. Rijd rechtdoor op de Florarotonde. Volg de borden Centrum tot aan 
de ringweg. Hier gaat u rechtsaf naar de Piuslaan. U volgt deze weg en de borden ‘H 
Ziekenhuizen’ gedurende 4,5 km. Ga rechtsaf naar de Veldmaarschalk 
Montgomerylaan. Op het einde van deze weg gaat u rechtsaf naar de Winston 
Churchilllaan. Neem de eerste afslag rechts naar de Franklin D Rooseveltlaan. U ziet 
Parking De Grijze Generaal aan uw rechterzijde.   
  



Vanuit Helmond (N270)  
Als u in Eindhoven komt, gaat u rechtsaf de ringweg op. U volgt deze weg en de 
borden ‘H Ziekenhuizen’ gedurende 4,5 km. Ga rechtsaf naar de Veldmaarschalk 
Montgomerylaan. Op het einde van deze weg gaat u rechtsaf naar de Winston 
Churchilllaan. Neem de eerste afslag rechts naar de Franklin D Rooseveltlaan. U ziet 
Parking De Grijze Generaal aan uw rechterzijde.   
  
 


