Routebeschrijving naar “Jan Gooren Coaching” in Carbon6 (oude CBS-gebouw):
Het officiële adres is:
Jan Gooren:

Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen.

06 234 32 777

Met de auto:
De ingang van de parkeerplaats ligt aan de CBS-weg.
Komende vanaf Geleen :
Je neemt de afslag Heerlen-Centrum op de stadsautoweg N281.
Aan het einde van de afrit ga je linksaf de Looierstraat op.
Je passeert 2 rotondes waar je rechtdoor rijdt en dan ga je onder het spoor door.
Meteen daarna krijg je een volgende (grote) rotonde. Hier neem je de tweede afslag.
Dit is de Kloosterweg. Je ziet dan links het oude CBS-gebouw al liggen.
Je gaat links voorsorteren, want je moet de eerste weg links nemen. Dit is de CBS-weg.
Na pakweg 100 meter ga je links door de slagboom de parkeerplaats op. Er wordt hier ook het
mijnmuseum aangegeven. Rechts zie je het nieuwe CBS-gebouw liggen. Je kunt links en rechts
parkeren. Je hebt je bankpasje nodig om de parkeerplaats op te rijden. Je krijgt van mij een
uitrijkaartje zodat je gratis kunt parkeren (je dient ook weer met je bankpasje uit te rijden).
Kom je niet uit de richting Geleen maar uit de richting Kerkrade, dan geldt alles hetzelfde behalve dat
je aan het einde van de afrit nu rechtsaf gaat.
Kom je vanaf Maastricht via de A79 dan moet je de A79 volgen totdat de autoweg overgaat in de
Welterlaan. Meteen achter het viaduct sla je linksaf de N281 op richting Eindhoven.
Vervolgens de afslag Heerlen-Centrum (na 200 m) nemen. Je gaat aan het einde van de afslag
rechtsaf de Looierstraat op.
Zie verder de beschrijving boven.

Met openbaar vervoer:
Trein: zie looproute op het kaartje
Bus: het busstation ligt aan de noordzijde van het station, aan de Spoorsingel. Hier ligt ook het
Maankwartier. Via de rotonde loop je binnen enkele minuten naar Carbon6.

