Stadspark de Warande
Jan van Brabantlaan
Helmond

Routebeschrijving naar het proms terrein in Stadpark de Warande:
Uit richting Eindhoven: ( A270)
- Snelweg richting Helmond.
- Bij het 3e stoplicht ( na Esso station ) naar links (Boerhaavelaan ).
- Na eerst kruispunt met stoplichten ziet u het Proms terrein liggen
- Bij de eerste gelegenheid links het terrein op rijden
- Pas op er zijn slecht zeer beperkte parkeer mogelijkheden Zonodig kunt u parkeren bij het
ziekenhuis (betaald) of in de Warandelaan tegenover de oprit naar het terrein
Uit de richting Venlo : ( A67 )
- Afslag Helmond West nemen na passage van de Zuid Willemsvaart.
- Daarna de route beschrijving uit de richting Weert volgen
Uit richting Weert (N266, N612) (langs Zuid-Willemsvaart):
- Langs Zuid Willemsvaart naar Helmond rijden ( N266, N612 ).
- Na spoorwegovergang 4e stoplicht links( Julianalaan )
- Op de eerst volgende kruising Proms terrein liggen. U gaat hier rechtdoor
- Bij de eerste gelegenheid rechts het terrein op rijden
- Pas op er zijn slecht zeer beperkte parkeer mogelijkheden Zonodig kunt u parkeren bij het
ziekenhuis (betaald) of in de Warandelaan tegenover de oprit naar het terrein
Uit de richting ’s Hertogenbosch (N279)
- Langs Zuid-Willemsvaart richting Helmond.
- Bij de rotonde Beek en Donk volgt U echter niet meer Helmond, maar vervolgt U de weg bij
e
de 1 rotonde rechts langs het kanaal richting Industrieterrein en Beek en Donk.
- Bij 2e stoplicht naar rechts en na 100 meter bij stoplicht links (Oranjelaan ), over de brug,
richting Aarle-Rixtel.
- Wanneer U de brug overgaat maakt de weg een bocht naar links en U rijdt wederom langs het
kanaal.
- Daarna routebeschrijving volgen uit derichting Aarle Rixtel, Beek en Donk )
Uit richting Aarle-Rixtel, Beek en Donk (langs Zuid-Willemsvaart):
- In Helmond aangekomen bij 1e stoplicht naar rechts ( Julianalaan )
- Op de eerst volgende kruising Proms terrein liggen. U gaat hier rechtdoor
- Bij de eerste gelegenheid rechts het terrein op rijden
- Pas op er zijn slecht zeer beperkte parkeer mogelijkheden Zonodig kunt u parkeren bij het
ziekenhuis (betaald) of in de Warandelaan tegenover de oprit naar het terrein
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
Uit richting Deurne (N270):
- Na het kanaal op het kruispunt met de kubuswoningen rechtsaf naar naar Prins Hendriklaan
- Derde straat rechts (Wesselmanlaan)
- Op het eerste kruis punt met stoolichten slaat u rechts af U ziet het Proms terren dan liggen
- Bij de eerste gelegenheid rechts het terrein op rijden
- Pas op er zijn slecht zeer beperkte parkeer mogelijkheden Zonodig kunt u parkeren bij het
ziekenhuis (betaald) of in de Warandelaan tegenover de oprit naar het terrein
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