Routebeschrijving Glasatelier Heerlen
Het Glasatelier ligt op hetzelfde terrein als het Nederlands Mijnmuseum en de belastingdienst. Het is
in het oude gebouw van het CBS.
Het adres is Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen, maar de ingang van het terrein is aan de CBS-weg.

Figuur 1: Het gebouw vanaf de weg gezien
(Kloosterweg, hier links afslaan)

Figuur 2: Ingang terrein (ook ingang Nederlands
Mijnmuseum en belastingdienst),
aanmelden bij de slagbomen

Navigatie-systeem: Mocht u een navigatiesysteem gebruiken voor de route, dan kunt u het beste
invoeren CBS-weg 2. Daar moet je het terrein niet oprijden, maar een klein stukje doorrijden en links
afslaan bij 'Nederlands Mijnmuseum', dat ligt aan de overkant. Zie de routebeschrijving bij punt 7.
Beschrijving - vanaf de snelweg A76 (ri. Heerlen/Aachen)
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1. Neem de afslag naar de autoweg richting Heerlen (N281)
2. Neem de afslag Heerlen, Centrum
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3. Ga links bij de verkeerslichten
4. Rij rechtdoor (volg bordjes 'Nederlands Mijnmuseum') tot aan de rotonde
(3x verkeerslichten)
5. Ga bij de rotonde linksaf, richting Heerlen-Noord/Brunssum (het is het handigste om de linkerbaan
te nemen)
6. Neem de eerste afslag links (bij de verkeerslichten), de CBS-weg. Zie ook Figuur 1 bovenaan)
7. Ga linksaf bij het bordje 'Nederlands Mijnmuseum' (eigen terrein, zie ook Figuur 2 bovenaan)
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8. Aanmelden bij de slagbomen als deze niet vanzelf omhoog gaan
9. Rechtdoor rijden, het terrein op, en links afslaan om de auto te parkeren
Hierna graag aanmelden bij de receptie van Camelot (zie aan het einde van de beschrijving).
Kan je het gebouw of de receptie niet vinden? Bel dan gerust even (06-5158 4138).

Beschrijving - vanaf Heerlen Noord (uit de ri. Brunssum)

1e afslag
CBS-weg
2e afslag
CBS-weg
1. Volg de Beersdalweg/Kloosterweg
2. Neem de tweede afslag CBS-weg (ga rechtsaf bij de verkeerslichten)
3. Ga linksaf bij het bordjes 'Nederlands Mijnmuseum' (eigen terrein, zie ook Figuur 2 bovenaan)
4. Aanmelden bij de slagbomen als deze niet vanzelf omhoog gaan
5. Rij rechtdoor het terrein op en ga linksaf om de auto te parkeren
Hierna graag aanmelden bij de receptie van Camelot (zie aan het einde van de beschrijving).
Kunt u het gebouw of de receptie niet vinden? Bel dan gerust even (06-5158 4138).

Beschrijving - vanaf de autoweg N281 (vanuit de ri. Kerkrade)
1. Neem de afslag Heerlen-Centrum, en hou de linkerbaan aan
2. Sla rechtsaf bij de verkeerslichten
3. Volg verder de routebeschrijving 'Beschrijving - vanaf de snelweg A76 (ri. Heerlen/Aachen)' vanaf
punt 4

Aanmelden receptie Camelot
1. Loop vanaf de parkeerplaats richting het gebouw.
2. De receptie van Camelot zit rechts in de hoek
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