Routebeschrijving naar het Kruispunt per auto.
Vanuit de richting Rotterdam, Breda, Tilburg
Rij vanuit Rotterdam de A16 richting Breda en vanuit Breda de A58 richting Tilburg en
Eindhoven. Ga vlak voor Eindhoven bij knooppunt Batadorp de A2 op richting
Maastricht/Venlo. Volg de A2 tot het knooppunt Leenderheide (ten zuiden van Eindhoven)
en rij daar de A67 op richting Venlo/Duitsland.
Vanuit de richting Nijmegen
Rijd via de A50 richting Eindhoven. Volg bij knooppunt Ekkersrijt eerst de A58, richting
Maastricht en Tilburg, vervolgens bij knooppunt Ekkerswijer de A2 richting
Maastricht/Venlo. Volg de A2 tot knooppunt Leenderheide en rij daar de A67 op richting
Venlo/Duitsland. Zie verder bij Vanaf de A67.
Vanuit de richting Utrecht, ’s-Hertogenbosch
Rijd via de A2 naar knooppunt Leenderheide ten zuiden van Eindhoven. Rijd daar de A67
op richting Venlo/Duitsland. Zie verder bij Vanaf de A67.
Vanaf de A67
Neem de eerste afslag (nr. 34) naar Geldrop/Heeze. Ga op de rotonde aan het einde van
de afslag naar rechts richting Geldrop. U bevindt je nu op het Bogardeind, houdt even
verderop, als de weg naar links afbuigt, rechts aan en volg het Bogardeind verder. Sla bij
het tweede stoplicht rechtsaf (Wegwijze Doorgaand verkeer volgen) de Laan der Vier
Heemskinderen in. Rij vervolgens de eerste straat naar links, de Slachthuisstraat in.
Ontmoetingscentrum ’t Kruispunt ligt op de hoek van de Laan der Vier Heemskinderen en
de Slachthuisstraat, naast een kantoor van de Rabo-bank.
Vanuit de richting Helmond
Rijd vanaf Helmond via Mierlo-Hout en Mierlo naar Geldrop. Ga na binnenkomst in
Geldrop bij het 2e stoplicht linksaf, de Peijnenburgweg op. Rijd rechtdoor tot aan een
rotonde. Ga daar rechtsaf, de Laan der Vier Heemskinderen in. Meteen na het
politiebureau rechtsaf slaan, de Slachthuisstraat in. Ontmoetingscentrum ’t Kruispunt ligt
op de hoek van de Laan der Vier Heemskinderen en de Slachthuisstraat.

Routebeschrijving naar het Kruispunt met bus of trein.
Per bus:
Neem vanaf Eindhoven station bus 10, richting Geldrop-Coevering, en stap uit bij de halte
St. Anna Ziekenhuis. U staat nu op de Laan der Vier Heemskinderen, tegenover de
Rabobank. Vanaf de halte gezien ligt het Kruispunt rechts van dit bankgebouw. Looptijd
ca. 2 minuten
Per trein:
Neem vanaf Eindhoven de sprinter richting Geldrop, Heeze, Maarheeze en Weert. Verlaat
u het perron via de trap, sla dan aan het einde van de tunnel rechtsaf. Verlaat u het perron
via de lift, sla dan in de tunnel linksaf en aan het einde van die tunnel rechtsaf. Volg de
Parallelweg langs het spoor tot een voetgangers- en fietserstunneltje aan de rechterzijde.

Sla hier schuin linksaf naar voren de Laarstraat in en loop deze helemaal uit. Loop een
klein stukje naar rechts het Bogardeind op en steek bij het stoplicht linksaf de weg over. U
komt nu op de Laan der Vier Heemskinderen. Net voorbij het kantoor van de Rabo-bank
ligt het Kruispunt aan uw linkerzijde. Looptijd ca. 10 minuten.

