Omleidingsroute vanaf LOZEN (B) naar recreatiegebied de IJzeren Man tijdens de EK Triathlon 2019
(zet uw navigatie uit tijdens deze omleidingsroute!!)
•
•

Neem op de Kempenweg (N564) de afslag naar “de Weerterbergen”, dus sla linksaf de
Trancheeweg in.
Op het einde van deze weg, rechtsaf de Geuzendijk op.
Let op: er komt een tunnel met een doorgang van 3,30 mtr hoogte, dus niet voor
vrachtwagens/bussen!!!

•
•
•
•
•
•
•

Deze weg 1.770 mtr blijven vervolgen (gaat over in de Witvennenweg en de Princenweg) en
dan linksaf slaan de Boshoverweg in.
Na 800 mtr rechtsaf slaan, de St. Luciastraat in.
Einde van de St Luciastraat bij de verkeerslichten, rechtsaf slaan, de Ringbaan West op.
Neem op de rotonde de 1e afslag en vervolg de Ringbaan-West
Bij de verkeerslichten rechtsaf slaan naar de Kazernelaan.
Deze weg doorrijden tot aan de linkerkant de parkeerplaats van het recreatiegebied is en sla
hier linksaf.
Parkeer uw auto in een parkeervak en loop naar uw bestemming!

Omleidingsroute vanaf Weerterbergen naar recreatiegebied de IJzeren Man tijdens de EK Triathlon
2019
(zet uw navigatie uit tijdens deze omleidingsroute!!)
•
•

Vanaf de parkeerplaats Weerterbergen, sla linksaf de Trancheeweg in.
Op het einde van deze weg, rechtsaf de Geuzendijk op.
Let op: er komt een tunnel met een doorgang van 3,30 mtr hoogte, dus niet voor
vrachtwagens/bussen!!!

•
•
•
•
•
•
•

Deze weg 1.770 mtr blijven vervolgen (gaat over in de Witvennenweg en de Princenweg) en
dan linksaf slaan de Boshoverweg in.
Na 800 mtr rechtsaf slaan, de St. Luciastraat in.
Einde van de St Luciastraat bij de verkeerslichten, rechtsaf slaan, de Ringbaan West op.
Neem op de rotonde de 1e afslag en vervolg de Ringbaan-West
Bij de verkeerslichten rechtsaf slaan naar de Kazernelaan.
Deze weg doorrijden tot aan de linkerkant de parkeerplaats van het recreatiegebied is en sla
hier linksaf.
Parkeer uw auto in een parkeervak en loop naar uw bestemming!

Kijk voor alle info op : www.klimbosweert.nl

