
Hackathon4Kids
Routebeschrijving

De hackathon wordt gehouden op de COACH poli. De COACH poli is niet in het Maastricht 
UMC+ maar in het MECC Maastricht. Het adres is Gaetano Martinolaan 85, 6229 GS 
Maastricht.

COACH poli

1.       Loop vanuit de hoofdingang over de P. Debyelaan richting het MECC
2.       Ga aan het eind van de straat rechtsaf naar de Joseph
3.       Bechlaan
4.       De eerstvolgende straat gaat u linksaf de Gaetano Martinolaan in
5.       Blijf deze straat volgen en ga de tweede straat links
6.       Loop om het gebouw heen, links achteraan vindt u ingang 85
7.       De nieuwe poli ligt op de 5e verdieping

Vanuit de hoofdingang van het Maastricht UMC+

•         Zie punt 2 t/m 7 hierboven
Vanuit bushalte ‘Forum MECC’

1.    Loop vanaf het perron de trap op en ga boven rechtsaf naar de Joseph Bechlaan
2.    Steek bij de eerste kruising over en vervolg de weg rechtdoor
3.    De eerstvolgende straat gaat u rechtsaf de Gaetano Martinolaan in
4.    Volg vervolgens punt 4 t/m 7 van ‘Vanuit de hoofdingang’

Vanuit station Randwyck

1.       Neem de afslag richting ‘MECC’
2.       Ga rechtsaf naar het Endepolsdomein en ga vervolgens de 3e straat rechtsaf
          naar de universiteitssingel
3.       Ga rechtsaf naar de Gaetano Martinolaan en ga vervolgens de eerste straat links
4.       Volg de borden P3 en MECC, om zo het Business Centre 85 te bereiken
5.       Op P3 kan u PARKEREN. Via de intercom kan u toegang tot de parkeerplaats vragen,           
          code 8552 E invoeren. U kunt hier gratis parkeren
6.      De nieuwe poli ligt op de 5e verdieping.

Met de auto vanaf de N278

1.       Neem afslag 55 richting ‘MECC/AZM/Randwyck’
2.       Ga rechtsaf naar de Oeslingerbaan en ga vervolgens rechts naar de P. Debyelaan
3.       Ga vervolgens rechts naar de Oxfordlaan en op het einde van de weg links naar de       
          Universiteitssingel
4.      Volg de Universiteitssingel met de bocht mee naar links, tot aan het einde van de weg
5.       Volg vervolgens punt 3 t/m 6 van ‘Met de auto vanaf de N278’.

Met de auto vanaf de A2


