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Routebeschrijving 
MTSR Heerlen
Eigen vervoer
Vanuit het noorden is het park via de snelwegen 
A2 en A76 gemakkelijk te bereiken. Vanuit de 
regio Maastricht kiest u voor de A79. Vanaf de 
Welterlaan vervolgt u de weg naar de 
Kerkraderweg tot aan de rotonde aan de
 Kaldeborn, op de rontonde slaat u linksaf naar de 
Jan Campertstraat. C-Mill ligt dan aan de 
rechterzijde.

Openbaar vervoer
Vanaf station Heerlen is C-mill met de bus en de 
trein bereikbaar. De bus (lijn 29 
Kerkrade Station) vertrekt elke 30 minuten vanaf 
station Heerlen en stopt op de Kerkraderweg, op 
loopafstand van ons terrein.

Ook kunt u er voor kiezen met de stoptrein naar 
het nabijgelegen treinstation Heerlen De Kissel te 
reizen. Vanaf station Heerlen Centrum 
vertrekt iedere 15 minuten een Veolia stoptrein 
naar station Heerlen De Kissel (richting Kerkrade 
centrum). Vanuit hier is het ongeveer 15 minuten 
lopen naar C-mill, maar ook hier vertrekt elke 
30 minuten een bus (lijn 26 Bleijerheide) die op 
loopafstand van C-mill stopt. 

Eigen terrein
U rijdt het terrein op bij de ingang en u kan uw 
auto parkeren op de parkeerplaatsen aan 
weerszijden van de weg op het terrein.

Vervolgens kan u ervoor kiezen om:

U te melden bij de receptie in gebouw A. 
De receptioniste geeft aan MTSR door dat u bent 
gearriveerd. Een medewerker van MTSR haalt u 
op bij de receptie.

Rechtstreeks door te lopen naar de locatie van 
MTSR en plaats te nemen in de wachtkamer. 
MTSR is gevestigd in gebouw C. U loopt via de 
hoofdweg door naar gebouw C en gaat via de
 ingang naar binnen. Aan de rechterkant bevindt 
zich de ingang naar de kantoren. Via de intercom 
aan de rechterkant kunt u aanbellen en wordt 
u door de receptioniste binnen gelaten. MTSR 
bevindt zich in het 2e kantoor aan de linkerkant 
naast Jopstap. 
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