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Vanuit A2 (Den Bosch) A50 A58

Houd bij Eindhoven de N2 richting Eindhoven Centrum / Veldhoven aan, neem vervolgens afslag 30 richting Eindhoven Centrum. Let op! Dit is een scherpe
bocht naar links. Houd vervolgens links aan en neem de rotonde driekwart (links af). Vervolgens ga je onder de weg door, gevolgd door het ‘Strijps Bultje’
(een brug waarmee je over de weg heen gaat). Hier houd je rechts aan en neem je de afslag naar Strijp-S. Het klokgebouw vind je aan de linkerkant en
je ziet SX al in de verte liggen, herkenbaar aan de enorme LED Wall. Je rijdt rechtdoor en vlak voor de ‘schoorsteen’ sla je rechtsaf en ga je direct links. Je
rijdt hier voor het Videolab (Torenallee 20) langs richting SX. Vervolgens draai je aan het einde van de weg rechtsaf de parkeerplaats op. Bij de slagboom
kun je je melden, waarna de guestmanager deze zal openen.

Vanuit A2 (Maastricht) A67 (Venlo)

Houd bij Eindhoven de N2 richting Veldhoven aan. Neem afslag 31 richting Strijp, onder aan de afslag ga je bij de verkeerlichten rechtsaf
(Meerenakkerweg). Volg deze weg ongeveer 1 km en neem bij de rotonde (ter hoogte van Het Goed) de tweede afslag naar de Beemdstraat. Aan het
einde van de weg na ongeveer 550 m ga je bij de verkeerslichten links af (Limburglaan). Deze weg gaat na enige tijd over in de Botenlaan, vervolgens ga
je op de rotonde rechtdoor richting de Beukenlaan waarna je links aan houdt. Je ziet hier het Evoluon aan de linkerzijde. Je gaat hier de weg onderdoor
gevolgd door het ‘Strijps Bultje’ (een brug waarmee je over de weg heen gaat). Houd hier rechts aan en neem je de afslag naar Strijp-S. Het Klokgebouw
vind je aan de linkerkant en je ziet SX al in de verte liggen, herkenbaar aan de enorme LED Wall. Je rijdt rechtdoor en vlak voor de ‘schoorsteen’ sla je rechts
af en ga je direct links. Je rijdt hier voor het Videolab (Torenallee 20) langs richting SX. Vervolgens draai je aan het einde van de weg rechtsaf de
parkeerplaats op. Bij de slagboom kun je je melden, waarna de guestmanager deze zal openen.

Vanuit A270 (Helmond)

Neem vanuit Helmond de A270 richting Eindhoven. Rijd continu rechtdoor, waarbij je via Berenkuil (rotonde) Eindhoven binnen rijdt. Hier volg je de
weg rechtdoor richting het centrum. Na verloop van tijd zie je het station aan de linkerzijde. Nog steeds volg je de weg rechtdoor. Nadat je onder
het spoor door rijdt (viaduct), ga je direct de eerste verkeerslichten rechts (= PSV laan). De volgende 2 verkeerslichten ga je rechtdoor. Pand SX
bevindt zich aan de linkerzijde (te herkennen aan de enorme LED Wall). Net na de ‘schoorsteen’ sla je linksaf over de busbaan en ga je na
ongeveer 50 meter links. Je rijdt hier voor het Videolab (Torenallee 20) langs richting SX. Vervolgens draai je aan het einde van de weg
rechtsaf de parkeerplaats op. Bij de slagboom kun je je melden, waarna de guestmanager deze zal openen.
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