
Routebeschrijving 
 

 

 
 
Ons bedrijf is gevestigd op het Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5 te Roermond 
Er is voldoende parkeergelegenheid bij het pand. Bij de slagboom kunt u melden dat u voor 6P Consultancy komt.  
In het gebouw dient u zich te melden bij de receptie. 
 

Vanuit de richting Eindhoven   
A2 richting Maastricht. Neem afrit 40 richting Kelpen-Oler. Neem de derde afslag op de rotonde en de tweede afrit 
op de volgende rotonde, beide richting N280 naar Roermond. Vervolg de N280, neem hiervoor in Baexem de 
eerste afslag op de rotonde. Blijf de N280 volgen als deze verandert in een autoweg. Sla bij het derde stoplicht 
rechtsaf richting Woonboulevard/Wilhelminasingel. Sla bij het eerstvolgende stoplicht rechtsaf naar de 
Venlosepoort. Aan het einde van de straat gaat u naar rechts, de Steegstraat in. U vindt het Ondernemersplein 
Limburg aan de rechterzijde.    
 
Vanuit de richting Maastricht  
A2 richting Eindhoven. Bij knooppunt Het Vonderen A73 richting Roermond/Venlo/Nijmegen volgen. Neem afslag 
21 richting Linne/Montfort/St.Odiliënberg/Roermond-Centrum/Roermond-Zuid. Neem op de rotonde de 2

e
 afslag 

richting Schepersweg en op de volgende rotonde de 1
e
 afslag richting Rijksweg/N271. Bij de volgende 2 rotondes 

rechtdoor oversteken om de N271 te vervolgen. In Roermond bij het 2
e
 stoplicht rechtsaf slaan en direct bij het 

volgende stoplicht linksaf slaan richting Willem II Singel. Bij het 6
e
 stoplicht linksaf slaan naar de Venlosepoort. Aan 

het einde van de straat gaat u naar rechts, de Steegstraat in. U vindt het Ondernemersplein Limburg aan de 
rechterzijde. 
 
Vanuit de richting Venlo  
A73 richting Roermond/Maastricht. Neem afslag 19 richting Roermond en voeg in op de N280 richting 
Roermond/Weert. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan richting het Outlet Center, naar de 
Mijnheerkensweg. Rijd naar de rotonde aan het einde van de weg en keer hier om, terug naar het stoplicht waar u 
vandaan komt. Hier steekt u de weg rechtdoor over richting de Wilhelminasingel. Sla bij het eerstvolgende stoplicht 
rechtsaf naar de Venlosepoort. Aan het einde van de straat gaat u naar rechts, de Steegstraat in. U vindt het 
Ondernemersplein Limburg aan de rechterzijde.  
 
Met het openbaar vervoer vanuit Station Roermond (10 minuten lopen) 
Loop rechtdoor het treinstation uit en ga rechtsaf de Godsweerdersingel op. Ga na ca. 400 meter linksaf het 
Wilhelminaplein op (dit is het parkeerterrein aan de linkerzijde). Vervolg de weg ca. 240 meter richting de 
Steegstraat. Na ca. 130 meter vindt u aan de rechterkant het Ondernemersplein Limburg. 
 
 
   

 


