Routebeschrijving Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 5613 BS Eindhoven.
Wie te voet vanuit het centrum wil lopen of fietsen loopt of fietst eenvoudig de Parklaan of
Fuutlaan af. (men loopt weg van het centrum; zie ook onderstaande kaartjes) De afstand
vanaf het station is ca. 1,5 km. Dus te voet al vlug 20 minuten. Komt men per auto of fiets via
de oostelijke rondweg van Eindhoven
·
·

Vanuit het zuiden neemt linksaf de Tongelresestraat en vervolgens rechtsaf de
Kievitlaan en dan rechtsaf de Parklaan, die bij de kerk op de Meerkollaan uitkomt.
Vanuit het noorden voegt men op de rondweg rechts uit direct na de rotonde van de
Berenkuil (onderdeel van de Insulindelaan) en houdt men steeds rechts aan. Voor de
T-splitsing met de Fuutlaan ligt de kerk.
Er is ruime parkeergelegenheid. Er is een afsluitbare fietsenstalling.

De meest dichtbij zijnde bushalte is van lijn 6 (bestemming Nuenen; vertrektijd 9 over heel
en 9 over half vanaf NS station Eindhoven CS)
De uitstaphalte is dan ‘remise Hermes’ en ligt op het kaartje onder de tweede o van het
woord Dorgelolaan. Zie 1e kaartje hieronder.
Men loopt dan verder in de richting waarin de bus verder gaat, maar houdt daarbij
voortdurend rechts aan.
Men passeert daarbij op het kaartje de tweede n van het woord Insulindelaan, waar men
ook rechts gaat, zodat even verder de kerk aan de rechterhand ligt.

Met deze bus is de totale reistijd vanaf station NS circa 12 minuten, waarvan slechts 3
minuten bus en 9 minuten lopen. De looproute is, vanwege de onderdoorgang van het
spoor, licht dalend en stijgend.

Alternatief is de stadsbus lijn 5 (vertrektijd 10 over heel en 10 over half vanaf NS station
Eindhoven CS).
Uitstappen bij halte Rubenslaan (bij groene pijl op onderstaand kaartje)

Via o.a. de Tongelresestraat loopt men dan in de richting van de n van de Fuutlaan op
bovenstaand kaartje, dat is waar de Meerkollaan eindigt en de Ontmoetingskerk staat.
Met deze bus is de totale reistijd vanaf station NS circa 16 minuten, waarvan 6 minuten bus
en 10 minuten lopen. De looproute is vlak.

