Routebeschrijving
Ennatuurlijk B.V.

Met het openbaar vervoer

Achtseweg Zuid 153 X – TQ4, 5651 GW Eindhoven

Eindhoven Strijp-S

Stadsbus 10

Bedrijventerrein TQ4 ligt

Vanaf het centraal station in

5 minuten lopen vanaf station

Eindhoven kun je bus 10 nemen

Strijp in Eindhoven.

naar bedrijventerrein TQ4.

Met de auto
Vanuit richting Breda/Tilburg (A58),

Kantoor
Ennatuurlijk

Nijmegen (A50) of ’s-Hertogenbosch (A2)
• Volg de borden randweg N2 richting o.a.
Eindhoven Airport (volg niet de A2 – heeft geen afritten)
• Neem afrit 29 richting Eindhoven Airport/Meerhoven/
Industrieterrein.

De receptie van Ennatuurlijk bevindt zich op de vierde verdieping

• Sla na 500 meter linksaf (Anthony Fokkerweg).

van gebouw TQ op Strijp-T. Parkeren kan gratis voor het gebouw op

• Sla na 2 kilometer rechtsaf (Achtseweg Zuid).

een voor Ennatuurlijk gereserveerde parkeerplaats. Daarnaast zijn er

• Ga rechtdoor over de rotonde, vervolg Achtseweg Zuid.

ook gereserveerde parkeerplaatsen met laadpaal. Op onderstaand

• Sla na 2 kilometer rechtsaf.

kaartje staat het kantoor van Ennatuurlijk en zie je waar de ingang,

• Gebouw TQ ligt voor je.

parkeerplaats, bushalte en station Strijp-S zijn.

Vanuit richting Venlo/Antwerpen (A67)
of Maastricht (A2)
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• Volg de borden randweg N2 richting o.a.
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Eindhoven Airport (volg niet de A2 – heeft geen afritten).

Buslijn 10

• Neem afrit 29 richting Eindhoven Airport.
• Sla na 500 meter rechtsaf (Anthony Fokkerweg).
• Sla na 2 kilometer rechtsaf (Achtseweg Zuid).
• Ga rechtdoor over de rotonde, vervolg Achtseweg Zuid.
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• Sla na 2 kilometer rechtsaf.
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• Gebouw TQ ligt voor je.
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Ennatuurlijk
Ingang

Vanuit de A2
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Parkeerplaats
Autoroute
Looproute

Je komt het pand binnen
via de hoofdingang. Neem
vervolgens de trap of lift
naar de vierde verdieping.

Station
Strijp-S
Bushalte
lijn 10
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Eindhoven Strijp-S

