
Omleidingsroute Ververshof. 
 
 
 
Op vrijdag 9, 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 Ververshof. 
 
Evenemententerrein 
Het Bassin is tijdens het weekend van 9, 10 en 11 juni aangewezen als evenemententerrein. De Zuid-Willemsvaart 
wordt tijdens de Stadstriathlon Weert gebruikt als zwemparcours. Het fietsparcours loopt via de 
Eindhovenseweg, Wertaboulevard, Industiekade, Sluis 16, Suffolkweg naar Centrum Noord om vervolgens weer 
aan te komen bij de Eindhovenseweg. Het laatste onderdeel van de triathlon is het loopparcours. Het 
loopparcours vertrekt vanaf het Bassin, loopt via de Beekstraat/Hoogpoort naar het Stadspark. Via het Stadspark 
vervolgt het loopparcours via de Recollectenstraat naar de Minderbroederslaan. Bij de Biesterburg keert men, en 
loopt terug via het Verliefdelaantje terug naar het Bassin. 
 
Op het evenemententerrein zijn verschillende oversteekplaatsen aanwezig. Op deze locaties dient het publiek de 
parcoursen over te steken. Hiernaast zijn op de Kasteelsingel en Wertaboulevard tribunes aanwezig om de 
triathleten toe te juichen. De horeca op het Bassin verzorgt gedurende het triathlonweekend de catering voor alle 
toeschouwers. 
 
Parkeren 
Wilt u familieleden in Ververshof bezoeken? Maak dan gebruik van de parkeerplaats op het Kasteelplein (Hoge 
Kei), gesitueerd achter het politiebureau in Weert. Het gebruik van kort parkeren aan de Jan van de Croonstraat is 
niet mogelijk in verband met het loopparcours van de Stadstriathlon Weert. 
 
Omleidingen 
Verkeer vanuit Eindhoven (A2) 
Op de Eindhovenseweg slaat u linksaf bij de turborotonde. Op Ringbaan-Noord neemt u de eerste afslag rechts 
naar de Wiekendreef. Vervolg uw weg rechtdoor richting via de Wiekendreef. Ter hoogte van Supermarkt Jan 
Linders slaat u linksaf en vervolgens weer rechtsaf. Vervolg wederom rechtdoor via de Wiekendreef richting de 
Biest. Rijdt op de Biest rechtdoor richting centrum Weert. Op het einde van de Biest slaat u rechtsaf de 
Kasteelsingel op. Na ca. 100m slaat u linksaf en rijdt het Kasteelplein op. U heeft uw eindbestemming bereikt. 
 
Verkeer vanuit Nederweert / Maastricht (A2) 
Op Ringbaan-Noord volgt u ter hoogte van afslag Molenakker. U rijdt de Wiekendreef op. Vervolg uw weg 
rechtdoor richting via de Wiekendreef. Ter hoogte van Supermarkt Jan Linders slaat u linksaf en vervolgens weer 
rechtsaf. Vervolg wederom rechtdoor via de Wiekendreef richting de Biest. Rijdt op de Biest rechtdoor richting 
centrum Weert. Op het einde van de Biest slaat u rechtsaf de Kasteelsingel op. Na ca. 100m slaat u linksaf en rijdt 
het Kasteelplein op. U heeft uw eindbestemming bereikt. 
 
Verkeer vanuit Weert (Centrum) 
Rijdt op de singel richting de Emmasingel. Ter hoogte van  de Oelemarkt vervolgt u uw weg rechtdoor naar de 
Kasteelsingel. Na ca. 100m slaat u linksaf en rijdt het Kasteelplein op. U heeft uw eindbestemming bereikt. 
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