Welkom bij Brainport Industries Campus

Welcome at Brainport Industries Campus

BIC 1
5657 BX Eindhoven

BIC 1
5657 BX Eindhoven

Als uw navigatiesysteem Brainport Industries

If your navigation system doesn’t accept Brainport

Campus (BIC) niet kent, gebruik dan Rein Welschenlaan.

Industries Campus (BIC), please use Rein Welschenlaan.

Vanuit het noorden

Coming from the North

Neem afslag 29 Meerhoven/Eindhoven Airport op de N2.

Take exit 29 Meerhoven/Eindhoven Airport on the N2.

Sla linksaf naar Anthony Fokkerweg.

Turn left on to Anthony Fokkerweg. See below, under

Zie verder onder “Vervolg route”.

“Follow next directions”.

Vanuit het zuiden

Coming from the South

Neem afslag 29 Meerhoven/Eindhoven Airport op de N2.

Take exit 29 Meerhoven/Eindhoven Airport on the N2.

Sla rechtsaf naar Anthony Fokkerweg. Zie verder

Turn right on to Anthony Fokkerweg. See below, under

onder “Vervolg route”.

“Follow next directions”.

Vervolg route

Follow next directions

•

•

Na ongeveer 1 km (bij het eerste verkeerslicht)
slaat u links af naar Oirschotsedijk.

After approx 1 km (at the first traffic light) turn left
to Oirschotsedijk.

•

Na het viaduct gaat u de eerste straat links (Landsard).

•

After the flyover take first street on your left (Landsard).

•

Neem vervolgens de eerste straat aan uw

•

Then take the first street on your left side

linkerzijde (Rein Welschenlaan) en volg de weg met een
bocht naar rechts.
•

•

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage aan
de rechterkant. Let op: contant betalen is niet mogelijk.

•

(Rein Welschenlaan) and follow the road with a right turn.

De hoofdingang is open, hiervoor loopt u langs de

You can park your car at the parking area on the right side.
Note: cash payment in the car parking is not possible.

•

The main-entrance is open, please walk along
the frontside of the building.

voorkant van het gebouw.
By public transport
Met het openbaar vervoer

From Eindhoven Central Station

Vanaf Eindhoven Centraal Station

From Eindhoven Central Station take Bus 10, or Airport Shuttle

Neem vanaf Eindhoven Centraal Station bus 10 of Airport

400, to Eindhoven Airport.

Shuttle 400, richting Eindhoven Airport. Vanaf halte Landsard/BIC

From bus stop Landsard/BIC it is a 1 minute walk.

is het nog ongeveer 1 minuut lopen.
From Eindhoven Airport
Vanaf Eindhoven Airport

The Airport Shuttle (400) has a direct connection to

De Airport Shuttle (400) heeft een directe verbinding met

Eindhoven Central Station and stops at Brainport Industries

Eindhoven Centraal Station met een tussenstop op

Campus. It leaves every 10 minutes from Eindhoven Airport.

Brainport Industries Campus. Deze vertrekt elke 10 minuten

(Every 15 minutes on weekends).

vanaf Eindhoven Airport. (In het weekend elke 15 minuten).
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