ROUTEPLANNER EDLAB, OPENBAAR VERVOER

Per bus vanaf Station Maastricht Centraal:
Bij het busstation gelegen bij station Maastricht Central, heeft u de keuze uit een tweetal
stadsbussen:
Neem Bus 7 richting Sint Pieter; U kunt uitstappen bij de bushalte Tongersestraat. Vanaf de
Tongersestraat loopt u in noordoostelijke richting, richting de Kakeberg;
Maak een flauwe bocht naar rechts naar de Kakeberg; Sla rechtsaf naar de Looiersgracht;
Aangekomen op het Bosquetplein, vervolgt u uw weg via de Zwingelput;
Aan het einde van de straat gaat u onder de stadsomwalling door, het bruggetje over de Jeker over;
Aangekomen in het park, gaat u rechtsaf (langs de ezels);
U ziet gebouw X nu liggen, de ingang bevindt zich aan de achterkant.
Neem Bus 3 richting Wolder; U kunt uitstappen bij de bushalte Bouillonstraat en
ga in de zuidelijke richting op de Bouillonstraat, u loopt dan richting de Lenculenstraat. Bij de
Lenculenstraat slaat u rechtsaf naar de Tongersestraat. Na 20 meter slaat u linksaf naar de
Bonnefantenstraat en vervolgens naar de Ezelmarkt. U vervolgt deze weg naar de Looiersgracht;
Aangekomen op het Bosquetplein, vervolgt u uw weg via de Zwingelput;
Aan het einde van de straat gaat u onder de stadsomwalling door, het bruggetje over de Jeker over;
Aangekomen in het park, gaat u rechtsaf (langs de ezels);
U ziet gebouw X nu liggen, de ingang bevindt zich aan de achterkant.
Per bus vanaf Station Maastricht Randwijck:
Neem Bus 10 richting Maastricht Centrum;
U kunt uitstappen bij de bushalte Prins Bisschopsingel; Het Tapijnterrein bevindt zicht tegenover het
politiebureau. U loopt het Tapijnterrein richting de Tapijn Basserie. Als u voor de brasserie staat en
kijkt naar de brasserie, dan ligt ons gebouw X aan de rechterkant.

HOW TO REACH EDLAB BY PUBLIC TRANSPORTATION
By bus coming from Maastricht Central Station:
At the busstation outside of the trainstation:
Take bus 7 direction Sint Pieter. Get off the bus at the busstop Tongersestraat;
Now walk towards the Kakeberg (where the Tongersestraat splits itself in two);
Take a right into the Kakeberg;
Take a right into the Looiersgracht;
When you arrive at the Bosquetplein, follow the road through the Zwingelput;
At the end of this street, you see the city wall and a doorway to go through the wall over a bridge;
Cross the little bridge over the river Jeker into the park;
Take a right (passed the donkeys);
You can now see building X, the entrance is at the back of the building.
Take bus 3 direction Wolder. Get off the bus at the busstop Bouillonstraat and walk southwards, to
the Lenculenstraat. At the Lenculenstraat you take a right towards the Tongersestraat. After 20
meters you turn left to the Bonnefantenstraat. You continue to the Ezelmarkt and towards the
Looiersgracht. When you arrive at the Bosquetplein, follow the road through the Zwingelput;
At the end of this street, you see the city wall and a doorway to go through the wall over a bridge;
Cross the little bridge over the river Jeker into the park;
Take a right (passed the donkeys);
You can now see building X, the entrance is at the back of the building.
By bus coming from Maastricht Randwijk Station:
At the busstation outside of the trainstation:
Take bus 10 direction Maastricht Centrum
Get off the bus at the busstop Prins Bisschopsingel; Tapijn is located at the opposite of the Police
station. You walk to the Tapijn Barracks towards the Brasserie Tapijn. If you stand in front of the
Brasserie, our building, building X, is located at the right sight.
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