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Routebeschrijving naar ingang aan Het Oude Huys : 
 
Uit richting Eindhoven: 

- Op de het vierde kruispunt met stoplichten rechts af  naar Eikendreef (Dit is het kruispunt met 
de kubuswoningen links) 

- Dan eerste kruispunt met stoplichten oversteken 
- Daarna eerste straat rechts (Trambrugweg) 
- Eerste straat links 
- In de bocht linksaf het parkeerterrein op. 
- Achteraan op dit parkeerterrein bevindt zich de achteringang van het Phileutonia gebouw 

 
Uit richting Deurne: 

- Na het kanaal op het kruispunt met de kubuswoningen linksaf naar Eikendreef 
- Dan eerste kruispunt met stoplichten oversteken 
- Daarna eerste straat rechts (Trambrugweg) 
- Eerste straat links 
- In de bocht linksaf het parkeerterrein op. 
- Achteraan op dit parkeerterrein bevindt zich de achteringang van het Phileutonia gebouw 

 
Uit richting Weert (langs Zuid-Willemsvaart): 

- Na de spoorwegovergang bij de eerste stoplichten linksaf naar Eikendreef 
- Eerste straat links (Trambrugweg) 
- Weer eerste straat links. 
- In de bocht linksaf het parkeerterrein op. 
- Achteraan op dit parkeerterrein bevindt zich de achteringang van het Phileutonia gebouw 

 
Uit richting Aarle-Rixtel, Beek en Donk (langs Zuid-Willemsvaart): 

- In het centrum van de stad, na de onderdoorgang van het viaduct, bij de tweede stoplichten 
rechtsaf naar Eikendreef 

- Daarna eerste straat links (Trambrugweg) 
- Weer eerste straat links. 
- In de bocht linksaf het parkeerterrein op. 
- Achteraan op dit parkeerterrein bevindt zich de achteringang van het Phileutonia gebouw 

 
Uit de richting ’s Hertogenbosch (N279) 

- Langs Zuid-Willemsvaart richting Helmond.  
- N279 vervolgen langs Helmond–Dierdonk richting Asten,  Deurne en Helmond 
- Afslag Eindhoven, Helmond, Deurne nemen 
- Op einde van deze afslag naar rechts richting Helmond, Eindhoven 
- Daarna de routebeschrijving volgen uit de richting Deurne 

 
Uit de richting Asten Meijel: N279 

- N279 blijven volgen en afslag Helmond Deurne, Venray nemen. 
- Op einde van deze afslag naar rechts richting Eindhoven, Helmond 
- Daarna de routebeschrijving volgen uit de richting Deurne 
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