⏲ 10 april 2019, 12:00 (CEST)

Duurzaam en voordelig met openbaar vervoer
naar Eindhoven Airport

Eindhoven Airport, NS en Hermes zijn de ov-campagne ‘hop on take off’ gestart. Passagiers uit
heel Brabant kunnen voor negen euro per persoon met trein en bus naar de luchthaven reizen.
Nederlandse passagiers uit andere provincies betalen voor de reis naar Eindhoven Airport
zeventien euro per persoon. Passagiers die hiervoor kiezen, mogen gebruik maken van de ‘fast
track’ waardoor ze sneller door de security zijn. De grootschalige ov-campagne past bij ‘Always
easy’; de klantbelofte van Eindhoven Airport. De reiziger reist met 1 kaartje voor trein en bus en
stapt voor de deur van de luchthaven uit. En/of reist voor negen euro met 1 kaartje vanaf de
luchthaven naar huis (in Brabant). Vanaf station Eindhoven vertrekt elke zes minuten een bus
naar Eindhoven Airport. Een kaartje (trein en bus) naar Eindhoven Airport is te koop via
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en geldig tot eind oktober 2019. Passagiers die een ticket kopen, kunnen op vertoon hiervan ook
gebruikmaken van aanbiedingen bij AKO, La Place en The Cloud Club op Eindhoven Airport
Met de OV-campagne willen Eindhoven Airport en de vervoerspartijen het gebruik van het OV
stimuleren en laten zien dat het openbaar vervoer een duurzaam alternatief is voor de auto. Het
investeren in deze campagne past bij de plannen van Nederlands tweede luchthaven om te
investeren in duurzaamheid, bereikbaarheid en kwaliteit. De luchthaven richt zich in zijn
verdere ontwikkeling op de kwaliteit van de leefomgeving van de luchthaven en de kwaliteit van
het gebied waarin Eindhoven Airport opereert. Ook kwaliteit van de dialoog met de omgeving
en kwaliteit van de luchthaven zijn belangrijke focuspunten. Wanneer meer passagiers kiezen
voor het openbaar vervoer heeft dat naar verwachting een positieve uitwerking op
parkeeroverlast in de omgeving. Ook de investeringen in de kwaliteit en bereikbaarheid van het
gebied hebben positieve gevolgen voor de omgeving.

OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak
voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden ZuidNederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de
luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons

bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.
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