
 

Routebeschrijving naar het Catharina Ziekenhuis per 07-07-2017 
 
Bezoekadres 
Michelangelolaan 2  
5623 EJ Eindhoven 
040-2399111 
 

Met de auto 
Vanuit het noorden: Tilburg (A58), Den Bosch (A2): 
Volg als u vanuit Tilburg komt bij knooppunt Batadorp de richting Nijmegen/Helmond. Volg daarna 
bij knooppunt Ekkersweijer de borden Eindhoven Centrum/Woensel. U komt op de Kennedylaan. 
Vanaf hier staat het Catharina Ziekenhuis aangegeven. U neemt de afslag Churchilllaan. Op het 
viaduct gaat u rechtsaf. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf. U ziet het Catharina Ziekenhuis 
aan uw rechterzijde liggen. 
 

Vanuit het noorden: Nijmegen (A50): 
Volg bij knooppunt Ekkersrijt de borden Eindhoven Centrum/Woensel. U komt dan op de 
Kennedylaan. Vanaf hier staat het Catharina Ziekenhuis aangegeven. U neemt de afslag Churchilllaan. 
Op het viaduct gaat u rechtsaf. Bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf. U ziet het Catharina 
Ziekenhuis aan uw rechterzijde liggen. 
 
Vanuit het zuiden: Venlo (A67), Maastricht (A2): 
Neem bij knooppunt Leenderheide de Randweg N2 neemt. Volg vanaf daar het bord 
Centrum/Tongelre. Rijd rechtdoor op de Florarotonde. Volg de borden Centrum tot aan de ringweg. 
Hier gaat u rechtsaf. Daarna volgt u de borden ‘H Ziekenhuizen’ en tot slot ‘H Catharina’.   
 
Vanuit Helmond (N270): 
Als u in Eindhoven komt, gaat u rechtsaf de ringweg op. Vanaf hier staat het Catharina Ziekenhuis 
aangegeven. Volgt u de borden 'H Ziekenhuizen' en daarna 'H Catharina'. 
 
Voor eventuele wegwerkzaamheden die voor oponthoud kunnen zorgen kunt het best onderstaande 
link raadplegen: 
  
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/bereikbaarheid/wegwerkzaamheden-en-verkeershinder  
 

Met het openbaar vervoer 
Aan de achterzijde van het Centraal Station Eindhoven vertrekken een aantal bussen naar het 
Catharina Ziekenhuis:   

Lijn 2: Blixembosch West Lijn 3: Best 

Lijn 9: Son en Breugel Lijn 321: Boekel 

Lijn 322: Gemert Lijn 404: Sterrenlaan 

Lijn 405: Achtse Barrier Lijn 406: Ekkersrijt 

 
Meer informatie over de dienstregeling van bussen kunt u vinden op de websites: www.hermes.nl of 
www.9292ov.nl. U kunt ook bellen met het landelijke telefoonnummer 0900-9292 (€0,70 per 
minuut). 

https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/bereikbaarheid/wegwerkzaamheden-en-verkeershinder


 
 

 


