Routebeschrijving naar SolarBEAT
(gesitueerd op het Vertigo gebouw van TU/e)

Versie: 3 November 2016 (meeste verbouwing op TU/e-terrein zijn nu definitief)

TU/e-terrein is NIET de HighTechCampus
De SEAC outdoor test facility heet SolarBEAT en bevindt zich op het TU/e-terrein (=TU/e Science Park). Let
op: Dit is niet de High Tech Campus! Omdat het TU/e-terrein best groot is, en omdat er nog veel verbouwd
wordt, kan ik het zeer aanbevelen om deze routebeschrijving even grondig door te nemen.

Vertigo gebouw
We spreken af bij de receptie van het gebouw Vertigo. In de bijlage vindt u de plattegrond van de TU/e.
Vertigo ligt in het Zuid-Westen op het TU/e-terrein. Op de plattegrond is Vertigo gebouw nummer 6 (in vak
B5). Maar dit nummer wordt op het TU/e-terrein zelf door niemand gebruikt of herkend. Vertigo is het grote
groene gebouw met het TU/e-logo er bovenop.
Parkeergelegenheid op de TU/e is helaas beperkt. Indien mogelijk wordt vanuit de TU/e aangeraden om met
het openbaar vervoer te komen. Het gebouw bevindt zich op loopafstand van Eindhoven CS.

Per auto/bestelbus/vrachtauto
Als dat niet mogelijk is, dan is het goed om te weten dat recent het adres voor auto navigatie systemen is
recent veranderd in: ‘De Zaale, Eindhoven’ zonder huisnummer. Zie ook de website van de TU/e over de
bereikbaarheid per auto: https://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/bereikbaarheid-tuecampus/bereikbaarheid-route-en-plattegrond-tue-science-park/naar-tue-science-park/auto/
Komt u met auto (bezoeker) of vrachtauto (toeleverancier) voor Vertigo/SolarBEAT, dan zijn er nog een paar
extra aanwijzingen nodig...



Als bezoeker: probeer te parkeren op P12. Andere parkeerplaats kan ook, maar dan is een langere
wandeling nodig.
Als toeleverancier: probeer te parkeren op P12 of vlakbij de ingang aan de Oost-gevel van Vertigo.
Als u mij belt, dan regel ik ter plekke een parkeerontheffing voor die plek om te laden&lossen.

Parkeerplaats P12
Hoe kom je op P12? Kijk goed op de plattegrond. Het is noodzakelijk om de ingang aan de
prof.dr.Dorgelolaan te nemen! Alle andere ingangen van het TU/e-terrein hebben namelijk geen verbinding
per auto tot aan het Vertigo gebouw. Als bezoeker is dat niet erg, want met een wandeling van ongeveer 10
minuten kunt u vanaf een andere parkeerplaats ook wel tot het Vertigo gebouw komen. Maar als
toeleverancier van zware spullen kan dit lastig of onmogelijk zijn.
De ingang aan de prof.dr.Dorgelolaan is helaas alleen te bereiken komend vanaf het oosten :-( Jammer, maar
dat kan ik niet veranderen.





Komt u vanaf het oosten vanaf de ring van Eindhoven, dan komt u eerst door het verkeersplein
genaamd 'Berenkuil' en moet u daarna op ongeveer 500m de eerste mogelijkheid naar rechts nemen
(er zijn geen aanwijzingsborden!). Gebruik de uitvoegstrook die ook door de stadbus gebruikt wordt.
Ziet u het logo van het TNO-gebouw, dan heeft u de juiste ingang te pakken. Proficiat.
Komt u vanaf het westen vanaf station NS Eindhoven, dan moet u de prof.dr.Dorgelolaan tot aan
verkeersplein 'Berenkuil' doorrijden en dan telkens links houdend weer terug naar station NS rijden
(volg dan niet het bord Universiteit, want dat leidt u naar de verkeerde ingang)

Aangenomen dat u de TNO-ingang van het TU/e-terrein te pakken heeft, dan moet u nu direct binnen 25
meter alweer naar links. Hier staat een slagboom. Ga hier altijd door (dmv het pakken van een kaartje), ook
als er aangegeven is dat er 0 parkeerplaatsen vrij zijn. Dat lossen we later weer op. De weg die U nu vervolgt
richting het westen heet 'Het Kranenveld' en loopt parallel aan de prof.dr.Dorgelolaan. Nou bent u er bijna!
Als het goed is, kunt u het Vertigo gebouw al in de verte zien. Maak nog eenmaal kort een rechts-links
beweging met de weg mee. Alle parkeerruimte om u heen heet P12. De SolarBEAT houten gebouwtjes
bovenop het dak van de Vertigo Laagbouw zijn nu duidelijk zichtbaar.
Proficiat met het bereiken van SolarBEAT!!
Bel mij altijd als u op de parkeerplaats of bij de receptie bent aangekomen: 06-52803729. Dan gaan we
samen registreren bij de receptie van Vertigo.
Met vriendelijke groet,
Roland Valckenborg, projectleider SolarBEAT, samenwerkingsverband SEAC & TU/e

