Routebeschrijving Op de Buitenring
Te voet of per fiets
Schuureikenweg
Wanneer u het tracé wilt betreden via de aansluiting Schuureikenweg, kunt u navigeren naar de
Randweg of de Schuureikenweg. Als u een van deze wegen volgt, bereikt u het knooppunt en de open afrit naar het tracé.
N276
Komt u naar de N276, houdt u dan rekening met omleidingen en een gedeeltelijke wegafsluiting van
de N276 tussen Doenrade en de Emmaweg in Brunssum. U kunt het tracé bereiken via de
Kennedylaan in Brunssum. Deze weg is vanuit alle richtingen te bereiken.
Mijnsteenberg
Wilt u het tracé op de Mijnsteenberg (Ganzepool) betreden, volgt u dan de borden richting
Mijnsteenberg (of navigeer richting Ganzepool). Hierna volgt u de borden voor voetgangers of fietsers,
waarmee u via een op-/afrit het tracé kunt betreden.

Per auto
Let op: Indien u met de auto komt, kunt u het beste de toegang bij de N276 of op de Mijnsteenberg
nemen. Wilt u toch gebruik maken van de toegang bij de Schuureikenweg, houd er dan rekening mee
dat de shuttleverbinding tussen Katoennatie (parkeren) en die toegang beperkt zijn.
Schuureikenweg
Wanneer u het tracé wilt betreden via de aansluiting Schuureikenweg, kunt u parkeren op de
Industriestraat 2A (Katoennatie), Nuth. Vanuit hier gaan shuttlebussen naar de aansluiting
Schuureikenweg.
N276
Wilt u het tracé betreden op de N276, dan kunt u parkeren op de N276. Deze parkeerplaats is alleen
bereikbaar via de Emmaweg in Brunssum. De N276 wordt hiervoor gedeeltelijk afgesloten tussen
Doenrade en de Emmaweg in Brunssum. Komt u vanuit de richting Sittard, volg dan de
Steenakkerweg, de N274 en de Prins Hendriklaan naar de parkeerplaats. Ook is er bij de aansluiting
N276 een Kiss & Ride plek, waar u zich kunt laten afzetten en ophalen
Mijnsteenberg
Wilt u het tracé op de Mijnsteenberg (Ganzepool) betreden, volgt u dan de borden richting
Mijnsteenberg (of navigeer richting Ganzepool). U kunt parkeren op een daarvoor bestemd deel van
de Buitenring.

