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Adres 
 

 

Contact 
 

 

Livit Roermond 
Mgr. Driessenstraat 6 
6043 CV Roermond 
 

 

Telefoon   088 - 245 20 00 
Email        klantenservice@livit.nl 
Website    www.livit.nl 
 

 

 
 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 
 
Beste optie 
Neem de bus vanaf Roermond treinstation. 
Bus 11 richting Station via Donderberg 
Bus 15 richting Leeuwen 
Bus 17 richting Beesel 
Bus 66 richting Venlo Station via Reuver 
Bus 78 richting Posterholt via Herkenbosch 
Bus 79 richting Posterholt 
Bus 80 richting Echt Station via Montfort 
Uitstappen halte Ziekenhuis 
 
Looptijd 4 minuten 
Loop in zuidwestelijke over de Oranjelaan. Sla linksaf naar de Monseigneur Driessenstraat. Livit 
bevindt zich in het Laurentius Ziekenhuis. 
 
Andere optie 
Vanaf het treinstation Roermond is het ongeveer 10 minuten lopen naar het Laurentius Ziekenhuis, 
waar Livit zich bevindt.  
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Met de auto 
 

 

Plan uw route via Google Maps 
 
Vanuit Sittard 
Ga de N276 op richting Roermond/Eindhoven. Volg de twee linkerrijstroken om linksaf te slaan en in 
te voegen op het Gelders Eind/N297 richting Born/Maastricht. Volg de rechterrijstrook om in te 
voegen op de A2 via de verbindingsweg naar Eindhoven. Op de A2 houdt u rechts aan bij de 
splitsing. Rijd door op de A73 en volg de borden Roermond/Venlo. Neem afslag 21-Linne richting 
Montfort/Roermond-Centrum. Neem op de rotonde de tweede afslag naar de Schepersweg. Neem op 
de rotonde de eerste afslag naar de Rijksweg. Neem op de rotonde de tweede afslag naar de 
Maastrichterweg. Vervolg uw weg naar de Andersonweg en de Kapellerpoort. Volg de drie 
rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Willem II Singel. Sla rechtsaf naar het Stationsplein. 
Vervolg uw weg naar de Oranjelaan. Sla rechtsaf naar de Monseigneur Driessenstraat. Livit bevindt 
zich in het Laurentius Ziekenhuis.  
 
Vanuit Venlo 
Ga de A73 op richting Roermond/Maastricht. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de A73 en volg 
de borden Maastricht/Roermond. Neem afslag 20-Roermond-Oost naar N293 richting Roermond-
Oost/Herkenbosch. Sla rechtsaf naar de Koninginnelaan. Ga rechtdoor over de rotonde. Neem op de 
volgende rotonde de eerste afslag naar de Bredeweg. Sla linksaf naar de Nassaulaan. Sla linksaf 
naar de Monseigneur Driessenstraat. Livit bevindt zich in het Laurentius Ziekenhuis.  
 
Parkeren 

● Op het terrein 
● Houd rekening met betaald parkeren 
● Invalidenparkeerplaatsen aanwezig 
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