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EERSTE KEER OP BEZOEK?  
LEES EERST EVEN ONZE INSTRUCTIES! 
 
Sinds maart 2020 bevindt UMIO zich op de prachtige herontwikkelde Tapijn-campus; de 
voormalige militaire kazerne in het midden van het stadspark in Maastricht. Je bent van harte 
welkom om ons daar te bezoeken. Als het je eerste keer is, neem dan wel even onderstaande 
uitleg ter harte om ervoor te zorgen dat je een soepele reis tegemoet gaat! 
 
 
OP BEZOEK PER AUTO 
 
Omdat de Tapijn-campus zich uitstrekt over een groot wandelgebied middenin een park, kan 
het voor het laatste deel van je route vervelend worden als je enkel “Tapijnkazerne 11” of 
“UMIO” intoetst in je autonavigatie. Maak liever een keuze uit een van onderstaande 
parkeerlocaties. 
 
Prins Bisschopsingel 
Als je via de autosnelweg naar Maastricht rijdt, kom je waarschijnlijk bij onze Tapijn-campus aan 
via de “Kennedybrug”. Steek in dat geval het eerste kruispunt met verkeerslichten over aan het 
einde van de brug en neem daarna gelijk de ventweg die parallel loopt aan de “Prins 
Bisschopsingel”. We adviseren je om je auto daar te parkeren in de aangewezen parkeervakken 
op de ventweg. Betaalde parkeerplekken zijn hier beschikbaar voor een onbeperkte tijdsduur. 
Het dagtarief is € 6,60 inclusief mogelijke servicekosten als je een parkeerapp gebruikt zoals 
Yellowbrick of Parkmobile. 
 
Looptijd naar de hoofdingang: 1-2 minuten. 
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Sint Hubertuslaan 
Een alternatief is parkeren aan de “Sint Hubertuslaan”. Dit kan onder soortgelijke voorwaarden 
als aan de “Prins Bisschopsingel”. Als je hiervoor kiest, ga dan aan het einde van de 
“Kennedybrug” rechtsaf bij het kruispunt met verkeerslichten en neem een parkeerplek aan de 
linkerkant van de weg (parkzijde). Betaalde parkeerplekken zijn hier beschikbaar voor een 
onbeperkte tijdsduur. Het dagtarief is € 6,60 inclusief mogelijke servicekosten als je een 
parkeerapp gebruikt zoals Yellowbrick of Parkmobile. 
 
Looptijd naar de hoofdingang: 2-3 minuten. 
 
Parkeerterrein Maastricht Stadspark 1  
Een derde optie is om je auto te parkeren op het terrein van “Maastricht Stadspark 1”. Om hier 
te geraken, dien je een eerdere afslag te nemen op de “Kennedybrug” vlak nadat je over de 
Maas bent gereden. Ga aan het einde van de afslag rechtdoor en vind het parkeerterrein aan je 
linkerkant. Betaalde parkeerplekken zijn hier beschikbaar voor een onbeperkte tijdsduur. Het 
dagtarief is eveneens € 6,60. 
 
Looptijd naar de hoofdingang: 7-8 minuten. 
 
 
OP BEZOEK PER TREIN 
 
Om ons met de trein te bezoeken, dien je naar Maastricht Centraal Station af te reizen. Van 
daaruit is het ongeveer 20 minuten lopen naar onze campus. Je kunt vanaf het centraal station 
ook de bus nemen naar de “Tongersestraat” om daarna met een korte wandeling van ca. 6 
minuten bij Tapijn aan te komen. Kijk vooraf op www.9292.nl of www.arriva.nl voor de meest 
actuele reisinformatie. 


