Routebeschrijving deelnemers Stadstriathlon Weert
Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018 wordt in Weert de jaarlijkse Stadstriathlon Weert georganiseerd.
Op deze flyer vindt u meer informatie hoe u het inschrijfbureau en evenemententerrein bereikt.
Parkeerplaats / Inschrijfbureau / Kleedlokalen
Tijdens ons evenement maken wij gebruikt van de faciliteiten van FC Oda, gelegen aan Vrakkerveldweg 5 in
Weert. Aan de voorzijde van de voetbalvereniging is een parkeerplaats. Wij verzoeken u om gebruik te maken van
deze parkeerplaatsen. Mocht door drukte alle parkeervoorzieningen vol zijn, parkeer uw voertuig dan langs de
weg. Wij willen u erop attenderen dat het verboden is om in- en uitritten te blokkeren.
Het inschrijfbureau is gesitueerd in het clubgebouw van FC Oda, hier dient u zich aan te melden voor uw
wedstrijd. Wilt u zich voor en/of na afloop van de wedstrijd omkleden, dan kunt u gebruik maken van de
kleedlokalen (incl. douchevoorziening) van FC Oda.
Park fermé TZ2
Het park fermé (TZ2) bevindt zich op de Schepenlaan. Vanaf het inschrijfbureau is dit ca. 10 minuten lopen. Loop
vanuit FC Oda richting de Schoutlaan, ter hoogte van de kruising met de Gouveneurlaan loopt u rechtdoor. Na
ongeveer 200m slaat u rechtsaf naar de Burgemeesterlaan. Op de Burgemeesterlaan vervolgt u uw route om aan
te komen bij TZ2
Park fermé TZ1
Nadat u alle spullen bij TZ2 heeft neergezet dient u zich naar de start te begeven. Alle wedstrijden (m.u.v. OuderKind) starten vanuit het “Blauwe Meertje”. Dit open water is gelegen aan de Herenvennenweg te Weert. Hier
bevindt zich het park fermé (TZ1) waar u uw spullen naar toe dient te brengen.
Indien u met de fiets bent, fiets terug naar de Schoutlaan, bij de halve rotonde slaat u rechtsaf naar de
Gouveneurlaan. Op het einde slaat u linksaf op het fietspad parallel aan Ringbaan Noord. U vervolgt uw weg via
Ringbaan Noord naar Ringbaan West. Bij de rotonde steek u de rotonde over en vervolgens fiets u het fietspad
naar beneden. Onderaan de helling slaat u rechtsaf naar de Suffolkweg Zuid. Vervolg uw route voor ca. 1,8km tot
aan de rotonde bij Sluis 16. Neem de 3e afslag op de rotonde en steek de brug over. Sla vervolgens direct rechtsaf
de Lozerweg op. Na 1,7km slaat u links af op de Herenvennenweg. Na ca. 200m ziet u het park fermé (TZ1) liggen.
Routebeschrijving naar het inschrijfbureau
Verkeer vanuit Eindhoven (A2)
Op de Eindhovenseweg slaat u rechtsaf bij de turborotonde. Na ca. 250m slaat u linksaf richting “CentrumNoord”. U rijdt nu de Gouveneurlaan op. Op het einde van de Gouveneurlaan slaat u rechtsaf, de Schoutlaan op.
Vervolg uw weg rechtdoor naar Vrakkerveld. De parkeerplaats bevindt zich na ca. 150m aan uw rechterzijde.
Verkeer vanuit Nederweert / Maastricht (A2)
Op Ringbaan-Noord vervolgt u uw weg rechtdoor richting “Ring Noord West”. Bij de turborotonde vervolgt uw
wederom uw weg rechtdoor, volg “Ring Noord West”. Na ca. 250m slaat u linksaf richting “Centrum-Noord”. U
rijdt nu de Gouveneurlaan op. Op het einde van de Gouveneurlaan slaat u rechtsaf, de Schoutlaan op. Vervolg uw
weg rechtdoor naar Vrakkerveld. De parkeerplaats bevindt zich na ca. 150m aan uw rechterzijde.
Verkeer vanuit Weert (Centrum)
Vanuit Weert vervolgt u uw weg op de Ring richting Ringbaan-West. Ter hoogte van de verkeerslichten bij het
kruispunt Ringbaan-West/ Ringbaan-Noord/ Sint Luciastraat vervolgt u uw weg rechtdoor richting Rinbaan-Noord.
Na ca. 400m slaat u rechtsaf richting “Centrum Noord”. U rijdt nu de Gouveneurlaan op. Op het einde van de
Gouveneurlaan slaat u rechtsaf, de Schoutlaan op. Vervolg uw weg rechtdoor naar Vrakkerveld. De parkeerplaats
bevindt zich na ca. 150m aan uw rechterzijde.

Routebeschrijving deelnemers Stadstriathlon Weert – TZ2 en evenemententerrein
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Routebeschrijving (fiets) deelnemers Stadstriathlon Weert – TZ1
Indien u met de fiets bent, fiets terug naar de
Schoutlaan, bij de halve rotonde slaat u rechtsaf
naar de Gouveneurlaan. Op het einde slaat u
linksaf op het fietspad parallel aan Ringbaan
Noord. U vervolgt uw weg via Ringbaan Noord
naar Ringbaan West. Bij de rotonde steek u de
rotonde over en vervolgens fiets u het fietspad
naar beneden. Onderaan de helling slaat u
rechtsaf naar de Suffolkweg Zuid. Vervolg uw
route voor ca. 1,8km tot aan de rotonde bij Sluis
16. Neem de 3e afslag op de rotonde en steek
de brug over. Sla vervolgens direct rechtsaf de
Lozerweg op. Na 1,7km slaat u links af op de
Herenvennenweg. Na ca. 200m ziet u het park
fermé (TZ1) liggen.
LET OP! Indien wedstrijden bezig zijn is de
Lozerweg afgesloten! Vervolg uw weg via de
Kazernelaan, rechtsaf naar de Voorhoeveweg,
linksaf naar de IJzerenmanweg, rechtsaf naar de
Diesterbaan, en vervolgens naar de
Kruispeelweg. Op het einde van de Diesterbaan
slaat u rechtsaf naar de Herenvennenweg.
Scan de QR code voor een
routebeschrijving via Google
Maps.
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Routebeschrijving (auto) deelnemers Stadstriathlon Weert – TZ1
Vertrek vanuit het parkeerterrein naar
Vrakkerveld. Bij de halve rotonde slaat u
linksaf naar de Gouveneurlaan. Bij het
kruispunt slaat u linksaf naar RingbaanNoord. Bij de verkeerslichten vervolgt u uw
weg rechtdoor naar Ringbaan-West. Bij de
twee rotondes rijdt u rechtdoor. U nadert
een kruispunt, hier rijdt u rechtdoor en
vervolgt u uw weg op Ringbaan-West.
Vervolgens nadert u een rotonde, hier slaat
u rechtsaf (1e afslag) naar de Parklaan. U
rijdt de Parklaan af, en vervolgt uw weg
rechtdoor op de Diesterbaan. Na ca. 2,3km
slaat u rechtsaf naar de Herenvennenweg.
Vervolg uw weg voor ca. 1,5 km, u nadert
nu VDL Castings. Hier kun u uw auto
parkeren en uw weg te voet vervolgen via
de Herenvennenweg naar de start / park
fermé (TZ1).
Scan de QR code voor een
routebeschrijving via Google
Maps.
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