
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Servicepunt Roermond (Donderberg) 
 
Bezoekadres 
WegWijZer 
Donderbergweg 47 
6043 JA Roermond 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,25 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Route per auto  
 
Vanuit richting Eindhoven/Weert en Venlo via Rijksweg (N280)  
• Nadat u over de Maasbrug gereden bent, gaat u bij de stoplichten rechtdoor op de Wilhelminasingel.  
• Bij de volgende stoplichten gaat u naar rechts.  
• Bij de volgende stoplichten gaat u linksaf, naar de Venloseweg.  
• Na 850 meter neemt u op de rotonde de eerste afrit, naar de Bredeweg.  
• Weg vervolgen naar de Bredeweg  
• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Oranjelaan  
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Donderbergweg  
• Flauwe bocht naar links om op de Donderbergweg te blijven  
• Het Servicepunt van het Juridisch Loket ligt aan de rechterkant in het Wijkcentrum de Donderie.  
 
Vanuit richting Venlo (A73)  
• Neem de A73   
• Neem afslag 20 Roermond-Oost naar N293 richting Roermond-Oost/Herkenbosch/Melick/Heinsberg/N570  
• Ga verder op de Koninginnelaan.  
• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Donderbergweg  
• Het Servicepunt van het Juridisch Loket ligt aan de linkerkant in het Wijkcentrum de Donderie.  
 
Vanuit richting Maastricht (A73)  
• Neem op de A73  
• Neem afslag 20 Roermond-Oost naar N293 richting Roermond-Oost/Herkenbosch/Melick/Heinsberg/N570  
• Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de Koninginnelaan/de N293 en neem op de rotonde de 
1ste afslag naar de Donderbergweg  
• Het Servicepunt van het Juridisch Loket ligt aan de linkerkant in het Wijkcentrum de Donderie.  
 
  

http://www.juridischloket.nl/


 

 
 
 

 
 

 
Route per openbaar vervoer 
 
Vanaf het treinstation te voet 
• Vanaf Station Roermond is het 23 minuten lopen (1,8 km) naar het Service Punt Donderberg. 
• Ga in zuidelijke richting op het Stationsplein  
• Flauwe bocht naar rechts richting de Oranjelaan 
• Sla linksaf richting de Oranjelaan  
• Flauwe bocht naar links naar de Oranjelaan  
• Sla rechtsaf naar de Monseigneur Driessenstraat 
• Sla linksaf naar de Nassaustraat 
• Weg vervolgen naar de Kasteel Hillenraedtstraat 
• Sla rechtsaf naar de Kasteel Daelenbroeckstraat 
• Sla linksaf om op de Kasteel Daelenbroeckstraat te blijven  
• Sla linksaf naar de Kasteel Hornstraat 
• Sla rechtsaf richting de Donderbergweg  
• Het Servicepunt van het Juridisch Loket ligt in het Wijkcentrum de Donderie 
 
Vanaf het treinstation met de bus 
• Bus vanaf station Roermond (circa 10 minuten) 
• Arriva stadsbus 1 
• Uitstappen Bushalte WC Donderberg 
• In zuidelijke richting Donderbergweg richting Mercuriustraat  
• Het Servicepunt van het Juridisch Loket ligt in het Wijkcentrum de Donderie 
 

 Rolstoeltoegangelijk 

 Gratis parkeren bij wijkcentrum de Donderie 
 
 


