
 
Routebeschrijving  
Automotive Campus 30  
5708 JZ Helmond  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Openbaar vervoer  
 
Intercity  
Aankomst NS Station Helmond  
Stadsbus 150, vertrek vanaf het station Helmond vanaf 07.34u elk half uur tot 09.34u.  
In de middag vanaf 14.29u elk half uur tot 17.59u.  
Stadsbus 150, vertrek vanaf Automotive Campus vanaf 07.53 elk half uur tot 18.18u 
 

Stoptrein (alternatief)  
Aankomst NS station ’t Hout (Helmond)  
Volg na aankomst de routebordjes Automotive Campus, u wordt via de kortste wandelroute naar de 
Automotive Campus geleid.  
De wandelroute is 15 minuten.  
 

Bravoflex, een vervoerservice op afroep, die rijdt van halte naar halte in Helmond.  
Je bepaalt zelf wanneer en bij welke halte je wordt opgehaald en waar je naar toe reist in Helmond. Je 
bestelt Bravoflex als het jou uitkomt. Het kan zijn dat je het voertuig moet delen met andere passagiers, 
alleen als jouw aankomsttijd niet in gevaar komt. Je betaalt altijd € 3,00 per rit. Download hiervoor de OV 
flex-app of bel 088- 6000 969. 
Bravoflex is beschikbaar tijdens de volgende uren 
maandag vrijdag: 07.00 - 19.00 uur 
zaterdag: 08.00 – 18.00 uur 

Per auto  
Vanuit Eindhoven  
Komende vanuit de richting Eindhoven neemt u de A270 richting Helmond/Deurne. Deze snelweg  
eindigt na 10 kilometer. Ga bij het tweede verkeerslicht linksaf rechtstreeks naar de Automotive Campus. 
Volg de bordjes P.  

 
Vanuit Venlo, Duisburg en Düsseldorf  
Volg de A67/E34 richting Eindhoven. Neem afslag 35 (Someren/Helmond). Onderaan de afrit linksaf  
richting Helmond.  
Na 10 kilometer rijdt u Helmond binnen, waarbij u de spoorrails passeert. Na 150 meter maakt de  
weg een flauwe bocht (met verkeerslichten) naar links waarna u zich op de ‘Eikendreef’ bevindt. Na  
500 meter bij het tweede verkeerslicht gaat u linksaf via de N270/Kasteel Traverse richting  
Eindhoven. Na 1000 meter bij het tweede verkeerslicht gaat u rechtsaf naar de Hortsedijk. Na 100  
meter de eerste weg linksaf naar de Steenovenweg. Aan het einde van de Steenovenweg ligt de  
Automotive Campus.  
 
Het hoofdgebouw bevindt zich op Automotive Campus 30. U kunt zich hier melden bij de receptie. 

 


