
 

 

Belangrijk voor bereikbaarheid van het winkelcentrum Terminal M en de Hangaar in Meerhoven. 

Zie hiervoor het kaartje hieronder met de buslijnen. Buslijn 20 heeft daarin een spilfunctie vanwege verbinding 

met Best sprinterstation NS enerzijds en aansluiting bij MMC Veldhoven alwaar hij aansluit op 6 streeklijnen en 2 

stadslijnen. De beste uitstaphalte van lijn 20 voor de Hangaar is halte “Meerrijk”. 

Buslijn 401, 402 en 403 geven verbinding met Eindhoven CS en met P+R Meerhoven. Lijn 401 heeft de beste halte 

t.o.v. de Hangaar  nl.  halte “Meerrijk”. Lijn 402 en 403 verhogen de vertrekfrequentie vanaf Eindhoven CS, 

maar hebben iets minder strategische haltes t.o.v.  de Hangaar en het vredespad (halte “Polders”resp. 

“Strijpse baan”), maar hebben wel ook halte bij P&R Meerhoven 

 

P+R Meerhoven bereikt u met de auto vanaf de N2 (niet A2 kiezen) via afslag 31. Tegenover P+R ligt de 

gelijknamige bushalte welke aansluiting geeft op lijn 401, 402 en 403. 

De kleine parkeerplaats bij het vredespad bereikt u vanaf de N2 via afslag 29 en volg dan richting Meerhoven. 

Voor fietsers is de bereikbaarheid van het vredespad aangegeven op de kaart “fietswegen naar 

vredespad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lijn 401 en 20 naar airport en lijn 20 ook naar Best NS station, uitstappen voor Hangaar bij halte “Meerrijk” 
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De 5 bushaltes bij MMC Veldhoven liggen binnen een straal van ca. 200 mtr. (voor nummering zie kaartje) 

1 halte MMC Kempenbaan voor streekbussen vanuit Kempische dorpen naar Eindhoven NS 

2 Halte MMC Kempenbaan voor o.a. lijn 20 in beide richtingen 

5 Halte Veldhoven ASML gebouw 4   voor o.a. lijn 20 in beide richtingen 

3 en 4 beide Haltes heten MMC Hoofdingang en worden gebruikt door streekbussen van en naar sommige dorpen 

en voor stadsbussen 15 en 16 van en naar Eindhoven NS 

2 en 5 zijn ook voor streekbussen van en naar sommige dorpen. 
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