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Hoe bereikt u ons per auto...

Vanuit Eindhoven (A2)
Vanuit Eindhoven volgt u de snelweg A2 
Maastricht. Bij knooppunt Kerensheide neemt 
u de A76 Heerlen/Aken. Bij knooppunt 
Bocholtz neemt u de afslag N281 Simpel-
veld/Vaals/Kerkrade. Bij de verkeerslichten 
(op het eind van deze afslag) gaat u naar 
links richting Heerlen/Kerkrade. 
Er volgen weer verkeerslichten; onmiddellijk 
daarna neemt u de uitrit AVANTIS. Aan het 
eind van de uitrit komt u op een rotonde, 
u neemt hier de eerste afslag; u rijdt nu het 
bedrijvenpark op. Bij de volgende rotonde 
neemt u de tweede afslag. Dan rijdt u 
rechtdoor totdat u de volgende rotonde 
bereikt; daar neemt u de tweede afslag 
(rechtdoor). U ziet het gebouw nu aan uw 
linkerzijde liggen, u kunt gebruikmaken van 
de bijbehorende parkeerplaats.

Vanuit Maastricht (A79)
Vanuit Maastricht volgt u de snelweg A79 
naar Heerlen/Aken. U neemt de A76 
Vaals/Kerkrade/Aken. Bij knooppunt Bocholtz 
neemt u de afslag N281 Simpelveld/ 
Vaals/Kerkrade. Bij de verkeerslichten (op het 
eind van deze afslag) gaat u naar links richting 
Heerlen/Kerkrade. Er volgen weer verkeers-
lichten; onmiddellijk daarna neemt u de uitrit 
AVANTIS. Aan het eind van de uitrit komt u 
op een rotonde, u neemt hier de eerste 
afslag; u rijdt nu het bedrijvenpark op. Bij de 
volgende rotonde neemt u de tweede afslag. 
Dan rijdt u rechtdoor totdat u de volgende 
rotonde bereikt; daar neemt u de tweede 
afslag (rechtdoor). U ziet het gebouw nu aan 
uw linkerzijde liggen, u kunt gebruikmaken 
van de bijbehorende parkeerplaats.

Vanuit Heerlen 
U neemt de snelweg naar Aken. U neemt de 
uitrit AVANTIS. U komt meteen op de grote 
rotonde. U neemt de afslag AVANTIS, daar 
waar het grote reclamebord staat. U bent nu 
op het bedrijvenpark, aan uw linkerzijde ziet 
u het World Trade Center liggen, u kunt 
gebruikmaken van de bijbehorende 
parkeerplaats.

Vanuit Aken 
Bij de kruising Aken neemt u richting 
Heerlen op de A4. De eerste uitrit na de 
uitrit Laurensberg nemen. Volg het bord 
Bochholtz/AVANTIS. Hierna volgt u de 
borden AVANTIS. 500 meter na de uitrit 

slaat u bij een kleine rotonde rechtsaf, bij 
een volgende kleine rotonde gaat u naar 
links in de richting van het Centipedes- 
gebouw. Aan uw linkerzijde bevindt zich het 
World Trade Center, u kunt gebruikmaken 
van de bijbehorende parkeerplaatsen.
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