Routebeschrijving naar het RHCL
(Sint Pieterstraat 7, Maastricht)

Ingang HCL

Te voet
De afstand centraal station Maastricht – Historisch Centrum Limburg (HCL/archief) is circa 25
minuten lopen.
Ga met uw rug naar de hoofdingang van het centraal station Maastricht staan (waar de
loketten zich bevinden).
Begin vervolgens met recht door te lopen. U loopt dan automatisch richting centrum van
Maastricht.
U komt na circa 15 minuten recht door lopen bij de oudste brug van Maastricht: de Sint
Servaasbrug.
Die steekt u over en loopt opnieuw recht door tot aan de ingang van De Bijenkorf.
Daar slaat u links af en vervolgens steeds weer recht door lopen.
U komt dan achtereenvolgens op de Kersenmarkt (overigens een gewone straat), de
Wolfstraat, het Onze Lieve Vrouweplein en de Koestraat.
Op het einde van de Koestraat gaat u naar rechts. Dit is de Stenen Brug.
Einde Stenen Brug gaat u direct naar links.
Na ongeveer 50 meter ligt aan de linker zijde de Minderbroederskerk.
Pal naast deze kerk ligt (ietwat verscholen) de ingang van het Historisch Centrum
Limburg/archief.

Openbaar vervoer
Na aankomst met de trein in NS station Maastricht loopt u aan de kant van perron 1 en 2 via
een zijingang naar het overdekte busstation aan het stationsplein.

Hier neemt u lijn 4 van Veolia streekvervoer, richting Waldeckpark.
Deze bus stopt op de Sint Maartenslaan, de Markt, het Vrijthof en de Papenstraat. Bent u
goed ter been, dan kunt u hier uitstappen en in 5 minuten naar het archief wandelen.
Wandelroute vanaf de Papenstraat:
U stapt uit bij de Papenstraat en loopt in de busrichting door richting Bouillonstraat, tot u bij
een t-spliting komt. Hier houdt u links aan en loopt u de Lenculenstraat in. Deze straat loopt u
door tot aan het einde weer een t-splitsing volgt, waar u rechts aanhoudt. U loopt nu in de
Kapoenstraat, waar u de eerste afslag naar rechts neemt richting Witmakersstraat. Deze volgt
u tot het eind, waar u rechtsaf slaat, de Maastrichter Heidenstraat in. Deze weg vervolgt u,
tot deze overgaat in de Sint Pieterstraat. Het archief ligt aan de rechterzijde in de oude
Minderbroederskerk en de ingang bevindt zich iets verscholen tussen de kerk en de
kloostergebouwen.

Bushalte papenstraat

Bent u niet goed ter been, dan kunt u 9 haltes blijven zitten en voor het archief uitstappen bij
halte Sint Pieterstraat. Voor deze route moet u zeker een half uur extra reistijd rekenen.

Met de auto (via A2)
Voor u Maastricht binnenrijdt kruist u een groot kruispunt met stoplichten bij Stadion De
Geusselt. Rij na de stoplichten rechtdoor op de N2, waarna u bij knooppunt Europaplein de
afslag richting N278 Centrum neemt. U rijdt nu op de Kennedybrug, en neemt zodra u de
Maas over bent rechts de afslag Centrum West. Onderaan de krul sorteert u rechts voor, en
rijdt u via de Maasboulevard naar Parking Onze Lieve Vrouwe (afslag links bij het park), of
iets verder door naar Parking Mosae Forum (rechtdoor onder viaduct).

