
Route naar de WERKplaats Sittard 
Rijksweg Zuid 27, 6131 AL Sittard

Met de Auto vanuit Maastricht
Vanaf de A2 richting Eindhoven, neem je afslag 
48 richting Sittard. Ga bij de stoplichten naar 
rechts. Volg de borden richting Sittard en Cen-
trum. Ga over de spoorbrug en bij de stoplichten 
linksaf. Volg de weg, die een bocht naar rechts 
maakt. Rijd rechtdoor langs de Stadsschouwburg 
(aan je rechterzijde). Bij de stoplichten bij Hotel 
de Prins naar rechts afslaan. Na vijf meter vind 
je de WERKplaats Sittard aan je rechterhand. Je 
kunt hier je auto parkeren. 

Parkeren kan ook op het nabijgelegen parkeer-
terrein De Steenweg of parkeerterrein Mgr. 
Claessensstraat. Let op, dit is betaald parkeren.

Met de Auto vanuit Eindhoven
Vanaf de A2 richting Maastricht, neem je afslag 
48 richting Sittard. Ga bij de stoplichten linksaf. 
Volg de borden richting Sittard en Centrum. Ga 
over de spoorbrug en bij de stoplichten linksaf. 
Volg de weg, die een bocht naar rechts maakt. 
Rijd rechtdoor langs de Stadsschouwburg (aan 
je rechterkant). Bij de stoplichten bij Hotel de 
Prins naar rechts afslaan. Na vijf meter vind je de 
WERKplaats Sittard aan je rechterhand. Je kunt 
hier je auto parkeren.

Parkeren kan ook op het nabijgelegen parkeer-
terrein De Steenweg of parkeerterrein Mgr. 
Claessensstraat. Let op, dit is betaald parkeren.

Met het openbaar vervoer
Nadat je bent uitgecheckt en de poortjes op het 
station uit bent, neem je de rechter uitgang rich-
ting het busstation. Loop om het busstation heen 
over het voetpad richting het politiebureau. Ter 
hoogte van het politiebureau steek je naar links 
over. Loop deze weg af, met de schouwburg aan 
je rechterzijde. Bij de stoplichten naar rechts, na 
5 meter heb je  de WERKplaats Sittard bereikt. 

Auto vanuit Maastricht:
A2 richting Eindhoven, afslag Sittard. Bor-
den richting Sittard en centrum volgen. Over 
de spoorbrug linksaf. Weg volgen die een 
bocht naar rechts maakt, rechtdoor. Langs 
de Stadsschouwburg (aan de rechterkant). 
Kruispunt bij Hotel de Prins rechtsaf afslaan. 
Na vijf meter zie je de WERKplaats aan je 
rechterhand liggen. Je kunt hier je auto par-
keren. Parkeren kan ook op het nabijgelegen 
parkeerterrein De Steenweg P8.

Auto vanuit Eindhoven:
A2 richting Maastricht, afslag Sittard-Born. 
Borden richting Sittard volgen. Na Shellstati-
on linksaf onder viaduct door. Vervolgens sla 
je bij de eerste stoplichten, dus direct na het 
viaduct, rechtsaf. Dit is de Rijksweg Noord. 
Deze weg alsmaar volgen. De weg gaat van 
Rijksweg Noord over in Rijksweg Zuid. Ver-
volgens bij de 4e stoplichten op het kruis-
punt rechtdoor. Je ziet op de hoek Hotel de 
Prins liggen en daarnaast zie je de WERK-
plaats aan je rechterhand liggen. Je kunt hier 
je auto parkeren. Parkeren kan ook op het 
nabijgelegen parkeerterrein De Steenweg 
P8. 

Per trein Station Sittard:
Hoofduitgang uitlopen, stationsplein over-
steken (bij het zebrapad). Houdt rechts aan 
en loop richting de rotonde. Aan je rechter-
hand zie je de bushaltes en het politiebureau 
liggen. Je blijft je weg vervolgen en ziet nu 
de Stadsschouwburg liggen. Je bent op de 
Wilhelminastraat. Je loopt door tot aan de 
stoplichten en steekt dan bij het zebrapad 
rechts over. Dus richting Hotel de Prins. Je 
loopt langs Hotel de Prins en vindt dan na 
5 meter de WERKplaats aan je rechterhand. 
Per bus vanuit Station Sittard rijden de bus-
sen 12, 33, 37 en 69 richting de WERKplaats. 
Stap uit bij de halte Stadsschouwburg.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
T +31(0)46-7111733 - info@de-werk-plaats.nl
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de WERKplaats Sittard 
verblijven, verbinden, verdiepen

Wil je meer informatie over de WERKplaats?

Mail ons via info@de-werk-plaats.nl of ga 
naar www.de-werk-plaats.nl


