
Vanaf richting X zie hierboven 

 

Routebeschijving Meditel Maastricht  
Euregio Laboratoria Dr Stein en Collegae  
Stadionplein 46  
6225 XW te Maastricht  

 
Bereikbaar met eigen vervoer  
Vanuit Eindhoven A2 

� Bij het eerste kruispunt nabij Maastricht gaat u linksaf richting Geusselt Stadion  
� Op de viaduktweg is na ongeveer 600 meter een rotonde, op deze rotonde neemt u de derde 

afslag de Olympiaweg  
� meteen de eerste weg links is de stadionweg.  
� U rijdt voor het stadion langs en parkeert hier  
� Wanneer u voor het stadion staat is het de linker ingang.  

Vanuit Vanaf richting Heerlen volgt u de A 79 deze gaat over in de A2 zie hierboven 

� volgt u de A 79 deze gaat over in de A2  
� Bij het eerste kruispunt nabij Maastricht gaat u linksaf richting Geusselt Stadion  
� Op de viaduktweg is na ongeveer 600 meter een rotonde, op deze rotonde neemt u de derde 

afslag de Olympiaweg  
� meteen de eerste weg links is de stadionweg.  
� U rijdt voor het stadion langs en parkeert hier  
� Wanneer u voor het stadion staat is het de linker ingang. 

Vanaf het station en vanaf de Markt rijden twee stadsbussen daar naar toe, namelijk lijn 25 (naar de 
stadswijk Amby) en lijn 10 (naar de stadswijk Wittevrouwenveld ) Ons advies : om vanaf het station 
of de Markt bij stadion De Geusselt te komen, kunt u het best stadsbuslijn 25 richting Amby kiezen. 
Lijn 25 rijdt een keer per half uur naar De Geusselt. Als u later met de bus terug wilt naar het station, 
stapt u op de bus bij de halte 'Olympiaweg' naast het BP-tankstation. Buslijn 25 zal u terugbrengen 
naar het station 
 
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons centraal 

afsprakenbureau op telefoonnummer 0900-2021040 


