
Routebeschrijving naar het Saint-Gobain Training Center 
Beatrixkade 36 

5652 BG Eindhoven 
 

(navigatie: Hastelweg 161, 5652 CJ  Eindhoven) 
 

 
 
 
Geachte gast, 

Binnenkort ontvangen wij u in ons Saint-Gobain Training Center. Om uw reis soepel te laten verlopen 
ontvangt u hierbij de routebeschrijving.  
 
Het geniet de voorkeur om in uw navigatiesysteem het adres van het hoofdkantoor van Weber Beamix  
in te geven:  

Hastelweg 161 
5652 CJ Eindhoven 

Tel. +31 (0)40-25 97 911 
Het Training Center ligt namelijk aan de achterzijde van het pand van Weber Beamix op eigen terrein. 
 
Vanaf Rotterdam/Breda  
• Komende vanaf de A16 volgt u Tilburg/Eindhoven  
• Bij knooppunt Galder gaat u de A58/A27 op richting Tilburg/Eindhoven  
• A58 richting Eindhoven aanhouden  
• Houd links aan, volg Randweg N2  
• Houd rechts aan, volg Randweg N2  
• Zie verder vanaf:  * 
 
Vanaf Tilburg  
• A58 richting Eindhoven aanhouden  
• Houd links aan, volg Randweg N2  
• Houd rechts aan, volg Randweg N2  
• Zie verder vanaf:  * 
 
Vanaf ’s-Hertogenbosch  
• A2 volgen richting Eindhoven  
• Bij Eindhoven aangekomen Randweg N2 aanhouden  
• Zie verder vanaf:  * 
 
* 
• U neemt afrit nummer 30 Centrum/Strijp (rechter rijbaan van de A2)  
• Bij rotonde (Evoluon) rechtsaf 

• Bij de 2e verkeerslichten rechtsaf (Hastelweg) 

• Na ca. 350 mtr. aan de linkerkant vindt u het pand van Weber Beamix 

 
Vanaf Maastricht  
• U volgt A2/E25 richting Eindhoven/Amsterdam  
• Vanaf knooppunt Leenderheide volgt u Randweg N2  
• U neemt afslag nummer 31: Veldhoven/Meerhoven/Strijp/Hurk  
• Aan het einde van de afslag / bij de verkeerslichten rechts  
• Bij de volgende verkeerslichten links (Hurksestraat)  
• Na ongeveer 1 kilometer links afslaan over de brug  
• Ga onderaan de brug rechts, het pand van Weber Beamix bevindt zich rechts 
  



Het Training Center bevindt zich aan de achterzijde van het Weber Beamix hoofdkantoor: 

 

Aangekomen bij de Hastelweg 161  slaat u bij de 

gele Training Center silo linksaf.  

Komt u van de andere kant dan gaat u net voor de 

silo rechtsaf.  

Let op: ga niet de brug op! 

Zodra u de weg bent ingereden komt u bij een 

hek met slagboom.  

Stop voor de slagboom, deze gaat automatisch 

omhoog. 

Rijd de weg 100 meter rechtdoor. 

Voor het water slaat u bij de zandbunker linksaf. 

Let op: het kan hier druk zijn met vrachtwagens! 

Na 200 meter bent u aangekomen bij het Saint-

Gobain Training Center.  

Wij verzoeken u vriendelijk om uw voertuig 

achteruit in te parkeren op de aangeven 

parkeerplaatsen. 
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