
EMMEN 2018

UCI PARA-CYCLING ROAD
WORLD CUP

Van donderdag 5 t/m zondag 8 juli is in Emmen
de wereldbeker wielrennen voor atleten met  
een handicap, ook wel para-cycling genoemd.
De start en finish vinden plaats rondom  
De Oude Meerdijk (FC Emmen Stadion) en de  
toegang is gratis. Er starten meer dan 300  
wiel renners uit 31 landen en het Nederlandse team 
is sterk vertegenwoordigd. In het weekend zijn er 
uitdagende sport- en spelactiviteiten (gratis) voor 
alle leeftijden. 

 5  t / m  8  j u l i

2018

LET OP: INFORMATIE  
OVER WEGAFSLUITINGEN

De Oude Meerdijk
[FC EMMEN STADION]

• Bereikbaarheid
• Activiteiten voor 
 het hele gezin



De parkeerterreinen P1b en 
P2 zijn het hele evenement 
bereikbaar.

Op donderdag, zaterdag en 
zondag is P3 via de Sint 
Gerardusstraat bereikbaar. 

Businesspark Meerdijk is 
via de Meerdijk bereikbaar. 

Atleten & Teams

Bezoekers Businesspark Meerdijk / 
Bezoekers Side Events

Bezoekers Businesspark Meerdijk

Bezoekers Businesspark Meerdijk

1aP
1bP
2P
3P

Team area

   

Verkeershinder 
Een deel van de Rondweg wordt afgezet. Businesspark 
Meerdijk blijft bereikbaar, maar houd rekening met extra 
reistijd. Het industrieterrein Barger-Oosterveld is gewoon 
bereikbaar.

Bereikbaarheid en parkeren
Op de plattegrond vindt u een overzicht met de bereikbaar-
heid van de Rondweg en het Businesspark Meerdijk. Brengt 
u een bezoek aan Businesspark Meerdijk? Dan kunt u de 
auto niet voor de deur parkeren. U kunt de auto parkeren op 
parkeerterrein P1B, P2 of P3. Dit is op loopafstand. 

Datum Bereikbaarheid Rondweg Bereikbaarheid Businesspark Meerdijk Parkeren Omleiding
Woensdag 4 juli Vanaf woensdag 4 juli 20.00 uur t/m zondag 8 juli 23.00 uur 

is het niet mogelijk om uw auto te parkeren op het parkeer-
terrein waar “Team area” staat aangegeven.

Donderdag 5 juli 12.30 - 16.00 uur
Rondweg (N391): Tussen de Meerdijk en de 
rotonde richting Ter Apel, is de rijbaan richting 
het noorden afgesloten. Het verkeer wordt in 
2 richtingen via de andere rijbaan geleid. De 
aansluitingen Angelslo, Emmerhout en de Horst 
zijn deels niet te gebruiken. Deze aansluitingen 
zijn alleen vanuit het noorden te gebruiken. De 
wijken zijn wel te verlaten in zuidelijke richting. 

Via de Meerdijk is Businesspark Meerdijk bereikbaar. Bereikbare parkeerterreinen op Businesspark Meerdijk: 
P1B Stadionplein 
P2 Velodrome (naast de sporthal)  
Deze parkeerterreinen zijn alleen bereikbaar via de Meerdijk.  
P3 Bislett/Ullevi is bereikbaar via de Sint Gerardusstraat. 

Vrijdag 6 juli 09.30 - 20.00 uur
Rondweg (N391): Tussen de Meerdijk en de 
rotonde richting Ter Apel, is de rijbaan richting 
het noorden afgesloten. Het verkeer wordt in 
2 richtingen via de andere rijbaan geleid. De 
aansluitingen Angelslo, Emmerhout en de Horst 
zijn deels niet te gebruiken. Deze aansluitingen 
zijn alleen vanuit het noorden te gebruiken. De 
wijken zijn wel te verlaten in zuidelijke richting.

Bedrijven gevestigd op Businesspark Meerdijk zijn niet direct  
met de auto bereikbaar. Brengt u met de auto een bezoek aan 
Businesspark Meerdijk? U kunt de auto parkeren op P1B en P2.  
Dit is op loopafstand.

Bereikbare parkeerterreinen op Businesspark Meerdijk: 
P1B Stadionplein 
P2 Velodrome (naast de sporthal)  
Deze parkeerterreinen zijn alleen bereikbaar via de Meerdijk.

Zaterdag 7 juli 09.30-20.00 uur 
De Rondweg (N391) is vanaf de Meerdijk richting 
Ter Apel gesloten. Op de Rondweg (N391) is 
tussen de Meerdijk en de rotonde richting Ter 
Apel 1 rijstrook beschikbaar van Ter Apel richting 
Emmen. 

Businesspark Meerdijk is bereikbaar via de Meerdijk en de 
Gerardusstraat, de Ullevi blijft gesloten (m.u.v. parkeerterrein P3). 
Bedrijven op Businesspark Meerdijk zijn niet direct met de auto 
bereikbaar. Brengt u met de auto een bezoek aan Businesspark 
Meerdijk? U kunt de auto parkeren op P1B, P2 en P3. Dit is op 
loopafstand.

Bereikbare parkeerterreinen op Businesspark Meerdijk: 
P1B Stadionplein 
P2 Velodrome (naast de sporthal)  
P3 Bislett/Ullevi   
De parkeerterreinen P1B en P2 zijn bereikbaar via de Meer  dijk, 
het parkeerterrein P3 is bereikbaar via de Sint Gerardusstraat.

Verkeer op de Rondweg, richting Ter 
Apel (het noorden) wordt via de N862, 
A37 en N379 geleid. 
Vanuit Coevorden richting Ter Apel: 
volg de omleiding richting Emmen 
Centrum.

Zondag 8 juli 08.00-20.00 uur 
De Rondweg (N391) is vanaf de Meerdijk richting 
Ter Apel gesloten. Op de Rondweg (N391) is 
tussen de Meerdijk en de rotonde richting Ter 
Apel 1 rijstrook beschikbaar van Ter Apel richting 
Emmen. 

Businesspark Meerdijk is bereikbaar via de Meerdijk en de 
Gerardusstraat, de Ullevi blijft gesloten (m.u.v. parkeerterrein P3). 
Bedrijven op Businesspark Meerdijk zijn niet direct met de auto 
bereikbaar. Brengt u met de auto een bezoek aan Businesspark 
Meerdijk? U kunt de auto parkeren op P1B, P2 en P3. Dit is op 
loopafstand.

Bereikbare parkeerterreinen op Businesspark Meerdijk: 
P1B Stadionplein 
P2 Velodrome (naast de sporthal)  
P3 Bislett/Ullevi   
De parkeerterreinen P1B en P2 zijn bereikbaar via de Meerdijk, 
het parkeerterrein P3 is bereikbaar via de Sint Gerardusstraat.

Verkeer op de Rondweg, richting Ter 
Apel (het noorden) wordt via de N862, 
A37 en N379 geleid. 
Vanuit Coevorden richting Ter Apel: 
volg de omleiding richting Emmen 
Centrum.
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cyclingdrenthe.nl

   

Informatie
Meer informatie over de World Cup, zoals de starttijden, deelnemers en de overige activiteiten vindt u op   
www.cyclingdrenthe.nl. Heeft u in aanloop naar het evenement vragen dan kunt u contact opnemen met The Organizing 
Connection via info@theorganizingconnection.nl of op werkdagen tussen 14.00 - 16.00 uur op 06 - 47 11 70 26. Heeft u tijdens 
het evenement (5 t/m 8 juli) vragen of hulp nodig heeft dan is de organisatie dagelijks bereikbaar op 06 - 47 11 70 26.

Wij proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

   

MAAK HET MEE IN EMMEN!

Met paralympisch kampioenen aan de start, kans op  
veel Nederlandse medailles én sportieve activiteiten  
op het Beweegplein voor jong en oud, wordt de  
UCI Para-Cycling Road World Cup 2018 een wielerfeest!

Beweegplein
Kom naar het Beweegplein!  
Kom handbiken, probeer  
rolstoelbasketbal uit, scoor op de 
nieuwe beachvolleybalvelden of 
maak kennis met een nieuwe sport!

Datum: zaterdag 7 en zondag 8 juli
Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: nabij De Oude Meerdijk 
Gratis toegang

handbike |  voetbal |  rugby |  ro lstoelbasketbal |  beachvol leybal |  e-hockey | 
racerunnen en vele andere leuke ac t iv i te i ten

http://www.cyclingdrenthe.nl

