
Routebeschrijving APG (Heerlen)

Openbaar vervoer Auto

Trein of bus 

U reist naar NS station Heerlen. Daar stoppen 
verschillende treinen en bussen. 

Er is geen bushalte in de directe omgeving van het 
kantoor van APG. De dichtstbijzijnde bushalte is 
Douvenrade, tot aan het kantoor van APG is dit nog  
9 minuten lopen. 

Raadpleeg voor actuele informatie de website of app van 
NS, 9292 of Google Maps.

Vanuit de richting Eindhoven (A2):
Bij knooppunt Kerensheide richting Heerlen via de A76. 
Bij knooppunt Ten Esschen volgt u de N281. Ter hoogte 
van Heerlen neem afrit Maastricht/Valkenburg. Aan het 
einde van de afrit linksaf onder het viaduct door. Bij de 
stoplichten, onder het viaduct, rechtdoor. Na ± 300 m. 
bij de stoplichten linksaf de Hamerstraat in.  
Na ± 400 m. linksaf (doodlopende weg!). U rijdt nu op  
de Oude Lindestraat.  

Vanuit de richting Maastricht (A79):
Bij het eerste stoplicht rechtdoor en dan bij het derde 
stoplicht linksaf de Hamerstraat in. Na ± 400 m. linksaf 
(doodlopende weg!). U rijdt nu op de Oude Lindestraat.  

Parkeren bezoekers
U kunt gebruik maken van de parkeerplaats wanneer 
dit op voorhand is bevestigd. Als u een parkeerplek 
toegewezen heeft gekregen kunt u uw auto parkeren op 
een van de bezoekersparkeerplaatsen.

N281

Van station Heerlen naar APG (Heerlen)
APG Heerlen ligt op 16 minuten loopafstand van station Heerlen. Wanneer u op station Heerlen bent aangekomen en u via de 
trap naar boven bent gelopen, loopt u richting de uitgang naar het centrum. Vervolgens loopt u over het Spoorplein richting 
de Saroleastraat. Na 350 meter slaat u linksaf naar de Doctor Poelstraat. Hierna neemt u de eerste afslag rechts richting de 
Nobelstraat. Na 350 meter steekt u de kruising over (Bekkerweg) naar de Oude Lindestraat. Deze weg vervolgt u 500 meter 
waarna u zich bij de bezoekersingang van APG bevindt.

Stationsstraat

Douvenrade

Spoorsingel

Saroleastraat

Adres:

Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen
Telefoon 045 579 92 22

Fiets

Komt u met de fiets? Dan kunt u uw fiets parkeren in de 
fietsenstalling die zich op de bezoekersparkeerplaats 
bevindt. 
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Directions to APG (Heerlen)

Public transport Car

Train or bus 

You travel to NS station Heerlen. Several trains and buses 
stop there.

There is no bus stop in the immediate vicinity of the APG 
office. The nearest bus stop is Douvenrade, which is a 
9-minute walk away from the APG office.

Consult the NS website or app, 9292 or Google Maps for 
up-to-date information.

Arriving from Eindhoven (A2):
At the Kerensheide junction, head towards Heerlen via 
the A76. At the Ten Esschen junction, follow the N281.  
At Heerlen take the exit Maastricht/Valkenburg. At the 
end of the exit, turn left under the viaduct. Go straight 
ahead at the traffic lights under the viaduct. After ± 300 
meters turn left at the traffic lights into Hamerstraat. 
After ± 400 meters, turn left (dead end!). You are now on 
Oude Lindestraat.  

Arriving from Maastricht (A79):
Go straight ahead at the first traffic light and then turn 
left at the third traffic light onto Hamerstraat.  
After ± 400 meters, turn left (dead end!). You are now  
on Oude Lindestraat.  

Visitor parking
You can use the car park if this is confirmed in advance. 
If you have been assigned a parking space, you can park 
your car in one of the visitor spaces.

N281

From Heerlen train station to APG (Heerlen)
APG Heerlen is a 16-minute walk from Heerlen train station. Once you arrive at Heerlen train station and have gone upstairs, 
walk towards the exit for ‘centrum’ (city center). Then cross Spoorplein towards Saroleastraat. After 350 meters, turn left 
onto Doctor Poelstraat. Then take the first exit on the right towards Nobelstraat. After 350 meters, cross the intersection 
(Bekkerweg) to Oude Lindestraat. Continue on this road for 500 meters and you will arrive at the APG visitor entrance.

Stationsstraat

Douvenrade

Spoorsingel

Saroleastraat

Address:

Oude Lindestraat 70
6411 EJ Heerlen
Telephone +31 (0)45 579 92 22

Bicycle

Do you arrive by bicycle? Park your bicycle in the bicycle 
storage area in the visitors car park. 
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