
 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres Afdeling Sport en Cultuur 

ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling 

   SPC 

behandeld door telefoon fax Emmen, 

M. Pruim   juni 2015 

onderwerp    

Verkeersmaatregelen rondom NK Wielersportweken 2015 

 

 

Geachte heer/mevrouw,   

 

Van zaterdag 20 juni t/m zondag 5 juli staat de gemeente Emmen in het teken van de 

wielersport. Alle Nederlandse kampioenschappen worden hier verreden. Van junioren tot  

profs; van tijdrijden tot BMX. Het wordt genieten voor iedereen. Er wordt namelijk ook een 

breed programma aan randactiviteiten geboden zoals Alles Kids in Drenthe, opening van het 

nieuwe centrumplein, Emmer jaarmarkt, Festival op fietse en Barrel Food Truck Fest. Ook is  

er koopzondag op 28 juni. Volop vertier dus voor jong en oud! 

 

Via deze brief informeren wij u over de verkeersmaatregelen rondom het  

NK Wielersportweken, zodat u hier rekening mee kunt houden en eventuele visite tijdig  

kunt informeren. 

 

De meeste wedstrijden van dit NK worden verreden op de weg. Dit betekent dat sommige 

wegen, tijdelijk, worden afgezet. Een deel van het centrum van Emmen is in deze periode 

minder goed bereikbaar met de auto. Ons streven is om de overlast zoveel mogelijk te  

beperken en vragen inwoners zoveel mogelijk met de fiets naar Emmen te komen. De 

parkeerplaatsen en -garages zijn allemaal bereikbaar. Vanzelfsprekend kunnen hulpdiensten,  

op ieder willekeurig moment, elk adres in onze gemeente bereiken. Op de drukste dag,  

zondag 28 juni, rijden gratis bussen van en naar de Meerdijk, waar u gratis kunt parkeren.  

 

Tijdens het weekend van 27 en 28 juni maakt de NOS live-opnames van de wedstrijden. 

Daarvoor vliegt er boven Emmen een helikopter, die ons mooi vernieuwde centrum aan heel 

Nederland laat zien. 

 

Wij kijken uit naar twee hele mooie weken en zien u graag in het centrum van Emmen, in 

Klazienaveen of Nieuw-Amsterdam tijdens het NK Wielersportweken 2015! 

 

 

Met vriendelijke groet. 

Gemeente Emmen, 

 

Projectorganisatie NK Wielersportweken 2015  

Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 

7811 AP Emmen Postbus 30001 

Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen 



Bargeres 

Zaterdag 20.06, zondag 21.06, woensdag 24.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

De kruising Hondsrugweg (bij Mc Donalds) is de hele dag beperkt toegankelijk. 

Verkeersregelaars regelen het verkeer. 

 

Delftlanden 

Zaterdag 20.06, zondag 21.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

De ontsluiting naar de Rondweg is uitsluitend vanuit het westen (N34) te bereiken. De 

ontsluiting naar de Nieuw-Amsterdamsestraat blijft geopend. 

 

Emmen, Hondsrugweg 

Zaterdag 20.06, zondag 21.06, woensdag 24.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

De Hondsrugweg is gedeeltelijk gestremd. Het verkeer wordt over één rijbaan geleid. 

 

Emmen, Westenesscherstraat  

Zaterdag 20.06, zondag 21.06, woensdag 24.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

De Westenesscherstraat is vanaf de afslag Vreding tot aan de Schapenveenweg gestremd. 

Aanwonenden kunnen beperkt aan- en afrijden via het fietspad richting Utopolis. 

 

Emmen, Zuideind 

Zaterdag 20.06, zondag 21.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

Aanwonenden kunnen via het Oranjekanaal aan- en afrijden. Ontsluiting Nieuw-

Amsterdamsestraat is gestremd. 

 

Klazienaveen, Langestraat 

Woensdag 24.06 

De eerste rijder van het tijdrijden Beloften start om 9.00 uur vanaf de Langestraat, ter hoogte 

van Roosken Tweewielercentrum. De Langestraat is, ter hoogte van het startpodium, gestremd 

vanaf een half uur voor de eerste start tot een half uur na de laatste start. 

 

Nieuw-Amsterdam, Vaart noordzijde 

Woensdag 24.06 

Het tijdrijden aangepast wielrennen, de Nieuwelingen en junioren dames hebben als startpunt 

de Vaart nz, ter hoogte van Autohuis Jacobs. De eerste rijder van het aangepast wielrennen start 

om 9.00 uur. De eerste rijder van de junioren dames start rond 11.30 uur. De Vaart nz is 

gestremd vanaf een half uur voor de eerste start tot een half uur na de laatste start. 

 

Noordbarge, Noordbargerstraat 
Zaterdag 20.06, zondag 21.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

Aanwonenden kunnen uitsluitend gebruik maken van de rijrichting naar de Hondsrugweg. Via 

de Huizingsbrinkweg kunt u eventueel richting het Oranjekanaal. 

 

Rietlanden 

Zaterdag 20.06, zondag 21.06, woensdag 24.06, zaterdag 27.06 en zondag 28.06 

Ontsluitingen via Ericasestraat en Nieuw-Amsterdamsestraat. Rotonde Hondsrugweg gestremd.  

  

Alle omleidingen worden via borden aangegeven. Bij alle stremmingen staan verkeersregelaars. 

Als uw wijk/woonplaats niet wordt vermeld, krijgt u in principe niet te maken met 

stremmingen/omleidingen rondom het NK.  

 

Heeft u nog vragen? Wij verwijzen u graag naar www.nkwielersportweken.nl voor aanvullende 

informatie rondom het NK. Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag, mailt u dan uw vraag 

naar nkwielersportweken@emmen.nl.  


