
 

ROUTEPLANNER EDLAB 

 

 

 

 

 

Vanuit Eindhoven: 

 

Neem de A2/E25 richting Maastricht. Houdt route “Maastricht Centrum Zuid” aan. Ga rechtdoor bij 

de Geusselt richting knooppunt Europaplein. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Europaplein 

om de borden N278 richting Centrum/Ring te volgen.  

Sla bij de rotonde rechtsaf naar John F. Kennedysingel/N278 en volg deze de Kennedybrug over. 

Neem onderaan de brug de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan richting Hubertuslaan. Sla direct 

linksaf om via de slagboom op het terrein van Tapijn te komen. Aangekomen bij de slagboom, bel 

043-3884150 voor het openen van de slagboom door het Secretariaat.  

 

 

Vanuit Heerlen: 

 

Neem de A79 richting Maastricht. Houdt route “Maastricht Centrum Zuid” aan. Ga rechtdoor bij de 

Geusselt richting knooppunt Europaplein. Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Europaplein om 

de borden N278 richting Centrum/Ring te volgen.  

Sla rechtsaf naar John F. Kennedysingel/N278 en volg deze de Kennedybrug over. Neem onderaan de 

brug de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan richting Hubertuslaan. Sla direct linksaf om via de 

slagboom op het terrein van Tapijn te komen. Aangekomen bij de slagboom, bel 043-3884150 voor 

het openen van de slagboom door het Secretariaat. 

 

 

Vanuit Luik: 

 

Volg de A25/E25 en A2 naar Maastricht.  

Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Europaplein om de borden N278 richting Centrum/Ring-

Zuid te volgen. Sla rechtsaf naar Akersteenweg/N278. Ga rechtdoor (gaat over in John F. 

Kennedysingel) en volg deze de Kennedybrug over. Neem onderaan de brug de rechterrijstrook om 

rechtsaf te slaan richting Hubertuslaan. Sla direct linksaf om via de slagboom op het terrein van 

Tapijn te komen. Aangekomen bij de slagboom, bel 043-3884150 voor het openen van de slagboom 

door het Secretariaat. 

 

U kunt uw auto parkeren links en rechts van de slagboom. 

EDLAB is gevestigd in gebouw X (naast de ezels), op de 1
e
 verdieping. Het Secretariaat vindt u in 

kamer 1.002. 
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HOW TO REACH EDLAB 

 

Coming from Eindhoven: 

 

Take the A2/E25 to Maastricht. Follow the signs “Maastricht Centrum Zuid”.  

Arriving at the Geusselt crossing, go straight to junction Europaplein. Follow the right lane at junction 

Europaplein to be able to follow the signs N278 Centrum/Ring. 

Take a right to the John F. Kennedysingel/N278 and follow this road over the Kennedy bridge. After 

having crossed the bridge, take the right lane to go to the right to the Hubertuslaan. Then take a 

sharp left to go through the gate to Tapijn. The gate has to be opened by our Secretariat, therefore 

please call 043-3884150 once your arrive. 

 

 

Coming from Heerlen: 

 

Take the A79 to Maastricht. Follow the signs “Maastricht Centrum Zuid”.   

Arriving at the Geusselt crossing, go straight to junction Europaplein. Follow the right lane at junction 

Europaplein to be able to follow the signs N278 Centrum/Ring. 

Take a right to the John F. Kennedysingel/N278 and follow this road over the Kennedy bridge. After 

having crossed the bridge, take the right lane to go to the right to the Hubertuslaan. Then take a 

sharp left to go through the gate to Tapijn. The gate has to be opened by our Secretariat, therefore 

please call 043-3884150 once you arrive. 

 

 

Coming from Luik: 

 

Take the A25/E25 and A2 to Maastricht.  

Follow the right lane at junction Europaplein to be able to follow the signs N278 towards 

Centrum/Ring-Zuid. Take a right to the Akersteenweg/N278. 

Proceed on the John F. Kennedysingel/N278 and follow this road over the Kennedy bridge. After 

having crossed the bridge, take the right lane to go to the right to the Hubertuslaan. Then take a 

sharp left to go through the barriers to Tapijn. The gate has to be opened by our Secretariat, 

therefore please call 043-3884150 once you arrive. 

 

 

You can park your car on the left and right side of the gate. EDLAB is situated in building X (next to 

the donkeys), on the 1st floor. The Secretariat is in room 1.002. 

 

 

 

 


