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Bereikbaarheid
Wij waarderen het zeer wanneer u naar Brainport Industries Campus komt
met het openbaar vervoer. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook om
ervoor te zorgen dat onze logistieke collega's op de bedrijventerreinen
kunnen rekenen op een betere doorstroming van en naar de snelweg.

Accessibility
We really appreciate it when you come to Brainport Industries Campus by
public transport. Not only because of the environment, but also to ensure that
our logistics colleagues on the industrial sites can count on a better flow to
and from the highway.

Vanuit het noorden
Neem afslag 29 Meerhoven/Eindhoven Airport op de N2. Sla linksaf naar
Anthony Fokkerweg. Zie verder onder “Vervolg route”.

Coming from the North
Take exit 29 Meerhoven/Eindhoven Airport on the N2. Turn left on to
Anthony Fokkerweg. See below, under “Follow next directions”.

Vanuit het zuiden
Neem afslag 29 Meerhoven/Eindhoven Airport op de N2. Sla rechtsaf naar
Anthony Fokkerweg. Zie verder onder “Vervolg route”.

Coming from the South
Take exit 29 Meerhoven/Eindhoven Airport on the N2. Turn right on to
Anthony Fokkerweg. See below, under “Follow next directions”.

Vervolg route
>Na ongeveer 1 km (bij het tweede verkeerslicht) slaat u links af naar
Oirschotsedijk.
>Na het viaduct gaat u de eerste straat links (Landsard).
>Neem vervolgens de eerste straat aan uw linkerzijde
(Rijtackerweg) en volg de weg met een bocht naar rechts.
>U kunt uw auto parkeren in de garage aan de rechterkant.
>De hoofdingang is open, hiervoor loopt u langs de voorkant van het
gebouw.

Follow next directions
>After approx 1 km (at first traffic light) turn left onto
Oirschotsedijk.
>After the flyover take first street left (Landsard).
>Then take the first street on your left side (Rijtackerweg) and
follow the road with a right turn.
>You can park your car in the garage on your right side.
>The main entrance is open, so please walk along the front of
the building.
By public transport:
Bus line 400 stops from Eindhoven
Central Station at the BIC. This line
leaves during the day every 10 minutes
and also in the evening several times.
The travel time from it station is 30
minutes. On line 10 to De Schakel /
Eindhoven Airport will be on Monday
through 3 extra return trips offered on
Friday (1 extra early ride and 2 later
trips).

Met het openbaar vervoer:
Vanuit Eindhoven CS stopt buslijn 400
op halte BIC. Deze lijn vertrekt overdag
iedere 10 minuten en ook 's avonds
meerdere keren. De reistijd vanaf het
station bedraagt 30 minuten.
Op lijn 10 naar De Schakel/Eindhoven
Airport worden op maandag tot en met
vrijdag 3 extra retourritten aangeboden
(1 extra vroege rit en 2 latere ritten).
Hierdoor is BIC uitermate goed
bereikbaar met het openbaar vervoer!

This makes BIC extremely good
accessible by public transport!

Fiets/scooter
Vanaf Eindhoven Centraal is het
ongeveer 30 minuten fietsen naar BIC.

Bicycle / scooter
From Eindhoven Central Station it is
approximately 30 minutes by bike to BIC.
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