
 

Aanrijdroutes rommelmarkt 

Op deze pagina vind je de verschillende routes naar de parkeerplaatsen. 
We bieden een 3-tal officiële parkeerplaatsen 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. 

We willen onder de aandacht brengen dat afrit 4 Schinnen (vanaf Heerlen) gesloten is 
(tevens ook de oprit in die richting). Dit treft dus alle verkeer vanuit Heerlen wat via de 
autosnelweg wil komen. 

Wij bevelen hen aan om afslag Spaubeek (afrit 3) te nemen en aan Spaubeek kant aan de 
markt te parkeren op P2 of P3 (zie aanrijdroutes voor details). Andere mogelijkheid voor 
hen is ook afslag Nuth (afrit 5) te nemen, rechtsaf te buigen tot aan de stoplichten. Bij 
stoplichten linksaf te slaan en de Daelderweg / Nutherweg te volgen tot in 
Schinnen. Houdt hier gaarne rekening mee bij je komst. 

 

Deze routes zijn ook terug te vinden op de website van buurtvereniging Hegge: 
www.buurtvereniginghegge.nl 

 

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 (parkeerroute wordt aangegeven route 

middels de bordjes, zie voorbeeld na instructie) 
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) 

Kaartje op volgende pagina  



 

 

 

  



 

Vanaf Heerlen (A-76) via Spaubeek 

1. Neem afslag 3-Spaubeek 
2. Voeg in op Op 't Veldje en vervolg tot aan kruising 
3. Sla rechtsaf naar de Zandstraat 
4. Sorteer links voor bij stoplichten en sla links af oprit autosnelweg op 
5. Neem afslag 4-Schinnen 
6. Sla linksaf en rij onder het viaduct door (parkeerroute wordt aangegeven route 

middels de bordjes, zie voorbeeld na instructie) 
7. Ga achter het viaduct rechts naar de Breinder 
8. Steek de spoorwegovergang over en sla linksaf naar de Stationsstraat 
9. Vervolg Stationsstraat zo'n 250 meter (bij bocht); ga vervolgens rechtdoor over de 

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

Canius Stroopfabriek op (Broekerweg) 
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Vanaf Heerlen (A-76) via Nuth (binnendoor) 

1. Neem afslag 5-Nuth 
2. Sla rechtsaf naar het Stationsplein 
3. Sla rechtsaf naar de Van Eynattenweg/N298 
4. Bij stoplichten sorteer links voor en sla linksaf naar de Daelderweg, hou links 

(rechtdoor over brug) 
5. Vervolg de Daelderweg / Nutherweg 
6. Einde Nutherweg sla rechtsaf en rij onder het viaduct door (parkeerroute wordt 

aangegeven route middels de bordjes, zie voorbeeld na instructie) 
7. Ga achter het viaduct rechts naar de Breinder 
8. Steek de spoorwegovergang over en sla linksaf naar de Stationsstraat 
9. Vervolg Stationsstraat zo'n 250 meter (bij bocht); ga vervolgens rechtdoor over de 

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

Canius Stroopfabriek op (Broekerweg) 

Kaartje op volgende pagina 

 

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. 

De parkeerroute wordt gemarkeerd met onderstaande bordjes (sommige ondersteund 
met onderbord 'Bezoekers'): 

 
  



 

 

 

 

  

  



 

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  (parkeerroute wordt aangegeven route middels de 

bordjes, zie voorbeeld na instructie) 
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 

Kaartje op volgende pagina 

  



 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

Vanaf Heerlen (A-76) 

1. Neem afslag 3-Spaubeek richting Schimmert 
2. Voeg in op Op 't Veldje en vervolg tot aan kruising  (parkeerroute wordt aangegeven 

route middels de bordjes, zie voorbeeld na instructie) 
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 

Kaartje op volgende pagina 

 

Middels navigatie / taxi instructie: Hegge 126, Schinnen 

U parkeert direct aan de markt bij entree. 

De parkeerroute wordt gemarkeerd met onderstaande bordjes: 

 
  



 

 

 

 


