
Aanrijdroutes rommelmarkt 

Op deze pagina vind je de verschillende routes naar de parkeerweides. 
We bieden een 3-tal officiële parkeerweides aan; parkeerterrein 1 bevindt zich ongeveer een 400 meter 
van de dichtstbijzijnde entree. 
Parkeerweide 2 en 3 zijn dichtbij parkeren op slechts 30 meter van de andere entree. 

  

Parkeerterrein 1, kant Schinnen, Canisius Stroopfabriek (400 meter / 5 minuten 
lopen) 

Vanaf Sittard (A-76) 

1. Neem afslag 4-Schinnen 
2. Sla linksaf en rij onder het viaduct door 
3. Ga achter het viaduct rechts naar de Breinder 
4. Steek de spoorwegovergang over en sla linksaf naar de Stationsstraat 
5. Vervolg Stationsstraat zo’n 250 meter (bij bocht); ga vervolgens rechtdoor over de drempel 

(Borgerweg) 
6. Hou rechtdoor aan (niet met bocht mee) en sla na 50m. rechtsaf het terrein van de Canius 

Stroopfabriek op (Broekerweg) 

Vanaf Heerlen (A-76) 

1. Neem afslag 4-Schinnen 
2. Sla rechtsaf naar de Breinder 
3. Steek de spoorwegovergang over en sla linksaf naar de Stationsstraat 
4. Vervolg Stationsstraat zo’n 250 meter (bij bocht); ga vervolgens rechtdoor over de drempel 

(Borgerweg) 
5. Hou rechtdoor aan (niet met bocht mee) en sla na 50m. rechtsaf het terrein van de Canisius 

Stroopfabriek op (Broekerweg) 

Middels navigatie / taxi instructie: Canisius Stroopfabriek, Schinnen 

Verlaat te voet het terrein van Canisius. Steek het spoor over en volg het voetpad parallel aan de 
spoorweg. 

Kaartje zie pagina 3. 

 

 

 

 

 



Parkeerweide 2 en 3, kant Spaubeek (direct aan de markt) 

Vanaf Sittard (A-76) 

1. Neem afslag 3-Spaubeek richting Schimmert/Geleen-Oost 
2. Sla rechtsaf naar de Zandstraat 
3. Weg vervolgen naar Soppestraat 
4. Sla linksaf naar de Heggerweg 
5. Weg vervolgen naar Hegge, de entree vormt de wegafzetting 
6. Ongeveer 30 meter voor de entree liggen beide parkeerweides aan uw rechterkant 

Vanaf Heerlen (A-76) 

1. Neem afslag 3-Spaubeek richting Schimmert 
2. Voeg in op Op ’t Veldje en vervolg tot aan kruising 
3. Sla linksaf naar de Soppestraat en volg deze weg 
4. Sla linksaf naar de Heggerweg 
5. Weg vervolgen naar Hegge, de entree vormt de wegafzetting 
6. Ongeveer 30 meter voor de entree liggen beide parkeerweides aan uw rechterkant 

Middels navigatie / taxi instructie: Hegge 126, Schinnen 

U parkeert direct aan de markt bij entree. 

Kaartje zie pagina 3.  



 


