
Het hoofdkantoor van Driessen HRM is makkelijk te bereiken met het Openbaar Vervoer. Maar ook 
met de auto is het kantoor goed bereikbaar. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. De verschil-
lende mogelijkheden worden hier voor u toegelicht.

Driessen HRM
locatie Helmond
Routebeschrijving

Schootense Dreef 15
5708 HZ Helmond

t. 0492 - 50 66 66
Helmond@driessen.nl

www.driessen.nl

Per openbaar vervoer
Voor de meest actuele reis verwijzen wij u naar www.ns.nl of 
www.9292.nl.

Per bus
Vanuit Centraal Station
Vanaf Helmond Centraal Station neemt u bus 22, richting
Eindhoven via Gerwen. U stapt uit bij Bushalte Hortsedijk. 
Vanaf hier is het 8 minuten lopen naar Driessen HRM. 

Looproute
Ga in oostelijke riching op Dorpsstraat naar Hortsedijk;
• Sla rechtsaf naar Hortsedijk;
• Sla de 2e straat rechtsaf naar Schootense Loop; 
• Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf. U loopt nu aan de 

zijkant van Driessen HRM;
• Aan het einde van de weg gaat u linksaf en bent u bij de 

hoofdingang. 

Centraal Station Helmond



www.driessen.nl

Vanaf Helmond Centraal Station kunt u ook bus 50 nemen, richting 
Station ’t Hout Helmond. U stapt uit bij Bushalte Steenoven. 
Vanaf hier is het 8 minuten lopen naar Driessen HRM.

Looproute
• Ga in noordoostelijke richting op Steenovenweg;
• Sla linksaf om op de Steenovenweg te blijven;
• Blijf deze weg volgen welke overgaat in de Gasthuisstraat;
• Sla aan het einde van de weg linksaf naar Schootense Dreef; 

Driessen HRM ligt direct aan uw linkerkant. 

Per auto
Als u met de auto komt raden wij u aan om vooraf uw route te 
plannen via www.anwb.nl en de actuele verkeersinformatie te 
controleren op www.vananaarbeter.nl. Er is voldoende par-
keergelegenheid.

Per auto
Vanuit richting Eindhoven
• Volg de A270 richting Helmond;
• Bij de 1e verkeerslichten in Helmond gaat u linksaf de Schootense 

Dreef op;
• Neem op de 1e rotonde de 1e afslag;
• Ga bij de volgende rotonde rechtdoor; 
• Na 300 meter ziet u Driessen aan de rechterkant.

Vanuit richting Den Bosch
• A2 volgen richting Eindhoven;
• Volg bij knooppunt Ekkersweijer de A58 richting Son en 

Breugel / Helmond / Centrum / Woensel;
• Einde A58 rechtsaf de J.F. Kennedylaan op richting Helmond; 

Vervolgens bordjes Helmond blijven aanhouden;
• Bij de rotonde links de A270 op richting Helmond;
• Bij de 1e verkeerslichten in Helmond linksaf de Schootense 

Dreef op;
• Neem op de 1e rotonde de 1e afslag;
• Ga bij de volgende rotonde rechtdoor; 
• Na 300 meter ziet u Driessen aan de rechterkant.

Centraal Station Helmond

Vanuit richting Weert
• Houdt de N275 richting Nederweert aan;
• Ga voor het kanaal linksaf richting Helmond de N266 op;
• Blijf de N266 volgen, deze gaat over in de N612; 
• Ga na het spoor bij de 1e verkeerslichten linksaf de Eikendreef op;
• Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtdoor (blijft Eiken-

dreef);
• Bij de 1e verkeerslichten linksaf de Kasteel Traverse op, deze 

gaat over in de Europaweg; 
• Ga bij de verkeerslichten op de kruising Europaweg / Hort-

sedijk (na benzinestation) rechtsaf de Hortsedijk op richting 
Stiphout;

• Sla de 3e straat linksaf de Schootense Dreef op; 
• Na 300 meter ziet u Driessen aan de linkerkant.

Er is voldoende parkeergelegenheid.


