
Omleidingsroute Crematorium Weerterland. 
 
 
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 wordt in Weert de jaarlijkse Stadstriathlon Weert georganiseerd. Dit 
evenement heeft directe gevolgen voor de bereikbaarheid van het crematorium Weerterland.  
 

Verkeer vanuit Weert richting Crematorium Weerterland (ca. 5 minuten extra reistijd) 
Vanuit Weert rijdt u richting Boshoven via de Ringbaan-Noord of Ringbaan-West. Bij de verkeerslichten 
t.h.v. het kruipunt Ringbaan-Noord/Ringbaan-West/Sint Luciastraat slaat u de Sint Luciastraat op. Aan 
het einde van de Sint Luciastraat slaat u linksaf en rijdt de Boshoverweg op. Sla na 850m de 8e straat 
rechtsaf de Koelebeemdweg op. Na 150m slaat u wederom rechtsaf de Princeweg op. Vervolg uw weg 
naar de Witvennenweg en rijdt onder de spoortunnel door de Geuzendijk op. Op de Geuzendijk slaat u 
naar ca. 1km linksaf de Trancheeweg op. Na ca. 1,5km slaat u bij het bord ‘Distributiecentrum Lidl’ 
linksaf de Peelterbaan op. Rijdt vervolgens 600m en sla hier rechtsaf de Ringselvenweg op. Na 150m 
bevindt de eindbestemming zich aan uw linkerzijde. 
 

Verkeer vanuit Eindhoven richting Crematorium Weerterland (ca. 5 minuten extra reistijd) 
Volg omleidingsroute ‘De Kempen’ - Vanuit Eindhoven neemt u op de A2 (E25) afslag 37 (Budel), aan het einde 
van de afrit slaat u rechtsaf Randweg-Oost op. Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag en slaat wederom 
Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk op. U rijdt 4,1 km door op de 

Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. Na ca. 1,5km slaat u bij het bord 
‘Distributiecentrum Lidl’ linksaf de Peelterbaan op. Rijdt vervolgens 600m en sla hier rechtsaf de 
Ringselvenweg op. Na 150m bevindt de eindbestemming zich aan uw linkerzijde. 
 

Verkeer vanuit België/Budel richting Crematorium Weerterland (geen extra reistijd) 
U rijdt op de N564 richting Weert. Ter hoogte van de Trancheeweg slaat u linksaf de Trancheeweg op. 
Na ca 400m slaat u rechtsaf bij het bord ‘Distributiecentrum Lidl’. Rijdt vervolgens 600m en sla hier 
rechtsaf de Ringselvenweg op. Na 150m bevindt de eindbestemming zich aan uw linkerzijde. 
 

Verkeer vanuit Nederweert richting Crematorium Weerterland (ca. 10 minuten extra reistijd) 
Vanuit Nederweert rijdt u de A2 (E25) richting Eindhoven op. Rijdt door tot afslag 37 (Budel), aan het 
einde van de afrit slaat u linksaf Randweg-Oost op. Belangrijk, volg nu route ‘K’! Bij de eerste rotonde neemt u de 
tweede afslag en slaat wederom Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk 

op. U rijdt 4,1 km door op de Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. Na ca. 1,5km 
slaat u bij het bord ‘Distributiecentrum Lidl’ linksaf de Peelterbaan op. Rijdt vervolgens 600m en sla hier 
rechtsaf de Ringselvenweg op. Na 150m bevindt de eindbestemming zich aan uw linkerzijde. 
 

Verkeer vanuit Maastricht richting Crematorium Weerterland. (ca. 10 minuten extra reistijd) 
Vanuit Maastricht blijft u doorrijden op de A2 (E25) en neem de afslag 37 (Budel), aan het einde van de afrit slaat 
u linksaf Randweg-Oost op. Belangrijk, volg nu route ‘K’! Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag en slaat 
wederom Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk op. U rijdt 4,1 km door 

op de Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. Na ca. 1,5km slaat u bij het bord 
‘Distributiecentrum Lidl’ linksaf de Peelterbaan op. Rijdt vervolgens 600m en sla hier rechtsaf de 
Ringselvenweg op. Na 150m bevindt de eindbestemming zich aan uw linkerzijde. 
 

Verkeer vanuit Roermond richting Crematorium Weerterland (ca. 10 minuten extra reistijd) 
Vanuit Roermond rijdt u op de N280 en slaat ter hoogte van de A2 (E25) de A2 op via oprit 40 (Kelpen-Oler). U 
blijft u doorrijden op de A2 (E25) en neem de afslag 37 (Budel), aan het einde van de afrit slaat u linksaf Randweg-
Oost op. Belangrijk, volg nu route ‘K’!  Bij de eerste rotonde neemt u de tweede afslag en slaat wederom 
Randweg-Oost op. Bij de tweede rotonde slaat u linksaf (3e afslag) de Geuzendijk op. U rijdt 4,1 km door op de 

Geuzendijk en sla bij de Trancheeweg rechtsaf de Trancheeweg op. Na ca. 1,5km slaat u bij het bord 
‘Distributiecentrum Lidl’ linksaf de Peelterbaan op. Rijdt vervolgens 600m en sla hier rechtsaf de 
Ringselvenweg op. Na 150m bevindt de eindbestemming zich aan uw linkerzijde.



Overzicht omleidingsroute Weert 
 

 

  

Vanuit Weert Noord 
en Weert Oost 

Vanuit Weert-Zuid  



Overzicht omleidingsroutes Eindhoven, Budel, België, Nederweert, Roermond, Maastricht 
 

 
 

 

Vanuit Eindhoven  

Vanuit Nederweert  

Vanuit Budel/België  
Vanuit Maastricht  

Vanuit Roermond  


