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Uit de richting Eindhoven (A2) 
 
 Neem afslag 52 Maastricht-Noord, Valkenburg, 

Heerlen. 
 Aan het einde van de afrit, bij de stoplichten, 

rechts afslaan. 
 Volg de weg tot de volgende stoplichten. Sla 

rechtsaf de Hoekerweg in.  
 Bij de rotonde gaat u naar links (Fregatweg). 
 Aan het einde van de Fregatweg, links afslaan 

naar de Galjoenweg. 
 Na twee bochten op de Galjoenweg gaat de weg 

over in de Korvetweg. 
 Na ca. 100 m, links afslaan naar de Jeruzalemweg  
 Aan uw linkerhand is parkeerterrein P1. 
 

Uit de richting Heerlen (A79) 
 
 Neem afslag 1 Bunde. 
 Bij stoplicht rechts afslaan (Kuilenstraat – volg 

aanwijzingen Rothem Bunde Eindhoven). 
 Volg de weg tot het volgende stoplicht. Sla hier 

rechts af de Hoekerweg in. 
 Bij de rotonde gaat u naar rechts (Fregatweg). 
 Aan het einde van de Fregatweg, links afslaan 

naar de Galjoenweg. 
 Na twee bochten op de Galjoenweg gaat de weg 

over in Korvetweg. 
 Na ca. 100 m, links afslaan naar de Jeruzalemweg 
 Aan uw linkerhand is parkeerterrein P1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de richting Luik (A2)  
 
 Volg bord Maastricht Centrum-Noord (Koning 

Willem-Alexandertunnel). 
 Neem de afslag in de tunnel. 
 Bij verkeerslicht slaat u links af naar Viaductweg. 
 Neem vervolgens de eerste afslag rechts naar 

Meerssenerweg. 
 Neem de derde afslag op de rotonde naar Kasteel 

Verduynenstraat. De weg gaat over in de 
Balijeweg.  

 Negeer ‘Hotelschool bezoekers’. De Balijeweg 
helemaal afrijden tot aan het kruispunt. Sla hier 
rechts af de Willem Alexanderweg in. 

 Sla vervolgens de eerste straat rechts af 
(Korvetweg). 

 Neem daarna de eerste straat rechts 
(Jeruzalemweg). 

 Aan uw linkerhand is parkeerterrein P1.  
 De entree van het schoolgebouw bevindt zich bij 

de zwarte pijl. 
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