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Routebeschrijving De Domijnen 02 - Stadsschouwburg Sittard-

Geleen 

Bezoekadres : Mgr. Claessensstraat 2, 6131 AJ Sittard 
Postadres : Postbus 247, 6130 AE, Sittard 
Telefoon algemeen : 046 - 42.05.688 
Telefoon Uitbalie : 046 - 45.244.00 
Telefoon Techniek : 046 - 42.05.696 
Fax : 046 - 42.05.690 
 

Route-1: 

Afslag Born/Sittard (47) 
U komt vanaf Eindhoven of vanaf Maastricht op de A2/E25 Eindhoven <-> 

Maastricht 

 

1a.  Afslag Born/Sittard (nr. 47) vanaf Eindhoven: ± 1km na het 
tankstation op de A2 ziet u links de NEDCAR-fabriek liggen. 

1b.  Vanaf Maastricht: ± 5 km na afslag Urmond (nr. 48). 
2  Respectievelijk links- of rechtsaf richting Sittard. 
3  Rechtdoor bij 1e stoplicht. Rechts ligt het Euromotel en een Esso-

tankstation. links ligt de NEDCAR-fabriek. 
4  Rechtsaf bij het 2e stoplicht de N276 op. Pas op de 

roodlichtcontrôle. 
5  Rechtdoor tot aan het stoplicht bij Shell-tankstation. . 
6  Bij het stoplicht linksaf. Dit is de Dr. Nolenslaan. 
7  Onder het spoorwegviaduct door. 
8  Direct daarna rechtsaf. Dit is de Rijksweg. Blijf deze weg volgen. Nu 

alsmaar rechtdoor. Nu komen meerdere stoplichten. Blijf rechtdoor 
de weg volgen. 

9 Bij 4e stoplicht rechtsaf. Rechts op de hoek ligt het Oranje Hotel, 
recht ertegenover Hotel de Prins. Rij de Wilhelminastraat in. De 
Stadsschouwburg Sittard-Geleen staat aangegeven d.m.v. een bruin 
met wit bordje. 
2e stoplicht: Rechts is een kapperszaak. 
3e stoplicht: Kruising met Winkelpromenade De Steenweg. 
4e stoplicht: Rechtsaf de Wilhelminastraat in. 

10  Linksaf de Mgr. Claessensstraat in. Op de hoek van de 
Wilhelminastraat en de 
Mgr. Claessensstraat ligt de Stadsschouwburg Sittard-Geleen 

11  U bent er. Dit is de hoofdingang. Voor decorvrachtwagens en 
artiesteningang gebruikt u een andere ingang, nl: 

12  Rij nu 100m rechtdoor. Tussen huisnummer 12 en 18 bev indt zich 
een oprit naar een parkeerplaats. 

13  Rechtsdoor over de parkeerplaats. Voor de vrachtwagens zijn er 
verdrijvingsvlakken gemaakt opdat de vrachtwagen gedraaid kan 
worden. Hij moet immers achterwaarts in de laad- en loskade 
komen te staan. 
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14  Op het einde linksaf. U ziet dan al de grote rolpoort voor de 
decorwagens. Rechts daarnaast is de Artiesteningang voor zowel 
artiesten, technici en personeel van het theater! 

 
 

Route-2: 
Afslag Urmond/Stein/Sittard (48) 

 

U komt vanaf Eindhoven of vanaf Maastricht op de A2/E25 Eindhoven <-> 

Maastricht 

 
1a.  Afslag Urmond/Stein/Sittard (48). Vanuit Maastricht: rechts ligt het 

DSM-complex, links ziet u het Van der Valk Motel Stein/Urmond. 
1b.  Vanuit Eindhoven: links ligt een tankstation en na ± 1.5km volgt de 

afslag. 
2  Bij het stoplicht links- resp. rechtsaf. Rechts ziet u het DSM-

complex. Dan de N294 op richting Sittard. Urmonderbaan, 
Bergerweg. 

3  Bij het 8e stoplicht linksaf de Brugstra at in .U bent zojuist over de 
spoorbrug gereden. Schuin links ziet u het politiebureau en het 
station liggen. 
Rechts ziet u Albert Heijn, Aldi en liggen. 
Blijf deze weg volgen bij de scherpe bocht naar rechts, de 
Wilhelminastraat op. Na 100 meter ligt de Stadsschouwburg Sittard-
Geleen. 

4  Rechtsaf de Mgr. Claessensstraat in. Op de hoek van de 
Wilhelminastraat en de Mgr. Claessensstraat ligt de 
Stadsschouwburg Sittard-Geleen. 

5  U bent er. Dit is de hoofdingang. Voor decorvrachtwagens en 
artiesteningang gebruikt u een andere ingang, nl: 

6  Rij nu 100m rechtdoor. Tussen huisnummer 12 en 18 bev indt zich 
een oprit naar een parkeerplaats. 

7  Rechtdoor over de parkeerplaats Voor de vrachtwagens zijn er 
verdrijvingsvlakken gemaakt opdat de vrachtwagen gedraaid kan 
worden. Hij moet immers achterwaarts in de laad- en loskade 
komen te staan. 

8  Op het einde linksaf. U ziet dan al de grote rolpoort voor de 
decorwagens. Rechts daarnaast is de Artiesteningang voor zowel 
artiesten, technici en personeel van het theater! 

 

Route-3: 

Vanaf NS-station Sittard. 
 
1  Te voet. Dit is veruit de gemakkelijkste en snelste manier indien u 

met de trein naar Sittard komt. De Stadsschouwburg ligt op circa 5 
minuten lopen van het station. 
Vanuit de uitgang van het station houdt u rechts aan, richting 
Politiebureau en op het kruispunt gaat u naar links de 
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Wilhelminastraat in. De eerste straat aan de rechterkant is de Mgr. 
Claessensstraat. 

2 Artiesteningang: loop de Mgr. Claessensstraat in en sla linksaf 
tussen huisnummer 12 en 18 de parkeerplaats op. Steek deze over 
en sla dan wederom linksaf. U ziet al de grote rolpoort van de laad- 
en loskade. Rechts naast deze laad- en loskade bevindt zich de 
artiesteningang. 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden (C) 9-2-2015 (LK) 

 

 


