
Disclaimer 

Spierziekten Nederland neemt als organisator van het spierziektecongres de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Deelname 
aan de dag blijft echter voor eigen risico. Spierziekten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade die op enigerlei wijze 
ontstaat ten gevolge van deelname.    

NH CONFERENCE CENTRE KONINGSHOF  
Locht 117, 5504 RM VELDHOVEN  
T +31 (0)40 253 74 75 
 

  

Routebeschrijving  
 

Algemene informatie: 
Reizen met Valys 
NH Conference Centre Koningshof heeft veel ingangen. Bij het brengen is dat geen probleem. Bij het halen soms wel. We raden u aan 
voor de terugreis af te spreken bij de hoofdingang. 
Wegwerkzaamheden 
Raadpleeg a.u.b. de website www.vananaarbeter.nl of u rekening moet houden met extra reistijd. 
Terreinplattegrond 
Een plattegrond van het terrein inclusief de parkeerplaatsen vindt u op www.spierziektecongres.nl. 
 

Per auto: 
Vanuit Utrecht / ‘s Hertogenbosch 
• Volg de A2 richting Eindhoven 
• Volg op het knooppunt Batadorp de N2 richting 

Eindhoven/Veldhoven/Waalre 
• Na 7.9 km neemt u afslag 32 Veldhoven-Zuid richting 

Veldhoven-Zuid 
• Onder aan de afslag gaat u rechtsaf richting Veldhoven-Zuid 
• Na 3 km neemt u de tweede afslag op de rotonde en rijd u door 

op de Kempenbaan 
• Na 1 km bent u gearriveerd 
 
Vanuit Breda / Tilburg 
• Volg de A58 richting Veldhoven 
• Volg op het knooppunt Batadorp de N2 richting 

Eindhoven/Veldhoven/Waalre 
• Na 7.9 km neemt u afslag 32 Veldhoven-Zuid richting 

Veldhoven-Zuid 
• Onder aan de afslag gaat u rechtsaf richting Veldhoven-Zuid 
• Na 3 km neemt u de tweede afslag op de rotonde en rijd u door 

op de Kempenbaan 
• Na 1 km bent u gearriveerd 
 
Vanuit Venlo 
• Volg de A67 richting Eindhoven 
• Volg op het knooppunt Leenderheide de N2 richting ’s-

Hertogenbosch, Antwerpen, Tilburg/Turnhout. 
• Volg na 5 km op het knooppunt De Hogt de N2 richting ’s-

Hertogenbosch/Tilburg 

• Na 1.4 km neemt u afslag 32 Veldhoven-Zuid richting 
Veldhoven-Zuid 

• Onder aan de afslag gaat u linksaf richting Veldhoven-Zuid 
• Na 3 km neemt u de tweede afslag op de rotonde en rijd u door 

op de Kempenbaan 
• Na 1 km bent u gearriveerd 
 
Vanuit Maastricht 
• Volg de A2 richting Eindhoven 
• Volg op het knooppunt Leenderheide de N2 richting ’s-

Hertogenbosch, Antwerpen, Tilburg/Turnhout. 
• Volg na 5 km op het knooppunt De Hogt de N2 richting ’s-

Hertogenbosch/Tilburg 
• Na 1.4 km neemt u afslag 32 Veldhoven-Zuid richting 

Veldhoven-Zuid 
• Onder aan de afslag gaat u linksaf richting Veldhoven-Zuid 
• Na 3 km neemt u de tweede afslag op de rotonde en rijd u door 

op de Kempenbaan 
• Na 1 km bent u gearriveerd 
 
Vanuit Antwerpen / Turnhout 
• Volg de A67 richting Eindhoven 
• Bij afslag 30 Eersel verlaat u de snelweg 
• Na 500 m rechtsaf op de Provincialeweg (N397) richting Bergeijk 
• Neem na 80 m de derde afslag op de rotonde (de Hees) 
• Neem na 2.1 km de tweede afslag op de rotonde (op de 

Eindhovenseweg) 
• Neem na 0.6 km de tweede afslag op de rotonde (op de 

Eindhovenseweg) 
• Na 2.7 km bent u gearriveerd

 

Per openbaar vervoer: 
Bij aankomst per trein in Eindhoven Centraal Station verlaat u het perron rechtsaf richting busstation. 
Neem buslijn 19 of 319  van vervoersmaatschappij Hermes (directe lijn richting NH Koningshof) en stap uit bij halte NH Koningshof. In 
het weekend gaan deze bussen minimaal twee keer per uur. Duur van de rit bedraagt ongeveer 30 minuten. Vanaf daar is het nog 5 tot 
10 minuten lopen tot de zalen, die aan de achterkant van het gebouw liggen. U kunt via de hoofdingang naar binnen en dan binnendoor 
verder. 
 
 

http://www.vananaarbeter.nl/

