
Omleidingsroute atletendorp  
 
 
 
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 wordt in Weert de jaarlijkse Stadstriathlon Weert georganiseerd. 
Vanwege de NTB wedstrijden is er op zaterdag 10 juni een atletendorp op de Noordkade, waar deelnemende 
teams hun teamtent kunnen opzetten. 
 
Atletendorp 
Dit jaar is het atletendorp gesitueerd aan de Noordkade, langs de Zuid-Willemsvaart. Voor een soepel verloop van 
het plaatsen van de teamtenten vragen wij u om uw team aan te melden via onze website middels de volgende 
link: www.stadstriathlonweert.nl/atletendorp.  
 
Het atletendorp bevindt zich op de Noordkade in Weert. Wegens afsluitingen op de Eindhovenseweg is de 
bereikbaarheid van de Noordkade beperkt. Middels onderstaande omleidingen (en de plattegrond op pagina 2) is 
het mogelijk om de Noordkade ongehinderd te bereiken. Meer informatie over de bereikbaarheid is te vinden op 
www.stadstriathlonweert.nl/algemeen/bereikbaarheid (waaronder de routebeschrijving voor deelnemers). 
 
Omleidingen 
Verkeer vanuit Eindhoven (A2) 
Op de Eindhovenseweg slaat u linksaf (3e afslag) bij de turborotonde. Na 850m slaat u rechtsaf naar de 
Wiekendreef. Vervolg uw weg rechtdoor, richting de Jan Linders. Na ca. 400m slaat u rechtsaf naar de Beltmolen. 
Vervolg uw weg op de Beltmolen naar de Noordkade. Ter hoogte van de Noordkade slaat u rechtsaf, en vervolg 
uw weg voor 500m. Het atletendorp bevindt zich aan de linkerzijde, hier kunt u de spullen neerleggen. Uw wagen 
kunt u 100m verderop parkeren op de Noordkade op bij het Venue Service Centre (Noordkade 2). 
 
Verkeer vanuit Nederweert / Maastricht (A2) 
Op Ringbaan-Noord rijdt u richting het centrum. Ter hoogte van het kruispunt Ringbaan-Noord/Ringbaan-West 
gaat u rechtdoor naar Ringbaan- Noord. Na 900m slaat u linksaf naar de Wiekendreef. Vervolg uw weg rechtdoor, 
richting de Jan Linders. Na ca. 400m slaat u rechtsaf naar de Beltmolen. Vervolg uw weg op de Beltmolen naar de 
Noordkade. Ter hoogte van de Noordkade slaat u rechtsaf, en vervolg uw weg voor 500m. Het atletendorp 
bevindt zich aan de linkerzijde, hier kunt u de spullen neerleggen. Uw wagen kunt u 100m verderop parkeren op 
de Noordkade op bij het Venue Service Centre (Noordkade 2).
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Overzicht bereikbaarheid atletendorp. 
 

 

Vanuit Nederweert 

Vanuit Eindhoven 

Evenemententerrei

n 

Parkeerplaats 

Atletendorp 


