
 

 

 

 

 

 

 

 

Extra informatie: 

Fietstour door uw wijk  

Op woensdag 4 april vindt er een tijdrit plaats in uw buurt. Omdat er 

verschillende vragen bij ons zijn binnengekomen over het afsluiten van de 

wegen en de gevolgen hiervan voor u, geven wij u graag extra informatie.  

 

Op 4 april rijden ongeveer 150 wielrenners 

een tijdrit van 8 kilometer. Het parcours 

start bij het  Abe Lenstrastadion en gaat   

gaat vervolgens in een ronde via o.a. Het 

Meer, de Prins Bernhardweg en de Oranje 

Nassaulaan. De wielrenners finishen tot 

slot weer bij het Abe Lenstrastadion. 

 

Er worden wegen afgesloten 

Het wielerparcours is tussen 11.00 en 

15.00 uur gestremd voor al het verkeer.  

Dit heeft gevolgen voor de inwoners van 

de wijk Skoatterwâld, De Knipe en 

Oranjewoud.   

 

Moet u tussen 11.00 en 15.00 uur over één 

van de wegen van het parcours, probeer 

dan op de fiets te gaan.  

Heeft u toch de auto nodig, dan kunt u de 

wijk nog op twee locaties in komen of 

verlaten.  

 

U kunt de wijk op twee locaties nog in 

komen of verlaten 

Het wielerparcours zelf is tussen 11.00 en 

15.00 uur gestremd voor al het verkeer. 

Wel kunt u op twee locaties het parcours 

kruisen en zo de wijk in of uit komen.  

 

U kunt de wijk in of uit via  

1) de rotonde Mercurius-Domela 

Nieuwehuisweg en via  

2) het fietspad bij de Elisabethlaan en Kon. 

Julianalaan en vervolgens het fietstunneltje 

onder de A32 door. 

Verkeersregelaars zorgen voor een veilige 

oversteek. Het kan wel zijn dat u even 

moet wachten voordat u door kunt rijden. 

 

Via verkeersborden worden de 

omleidingroutes ter plekke aangegeven. 

 

Tijdelijk parkeren buiten de wijk 

Wanneer u tussen 11.00 en 15.00 uur met 

de auto de wijk uit moet, kunt u de auto 

ook eerder al buiten de wijk parkeren.  

Zo voorkomt u wachten bij de 

verkeersregelaars.  

U kunt parkeren op bijvoorbeeld P8 en de 

K.R. Poststraat, maar ook in de wijken 

direct buiten het parcours.  

 

Abe Lenstraboulevard 

Ook de Abe Lenstraboulevard wordt 

afgesloten. De boulevard is, in verband 

met de opbouw en afbouw van podia, 

gestremd tussen 8.00 en 18.00 uur.  

Op de Abe Lenstraboulevard is de start en 

de finish van de tijdrit. Ook is daar een 

gezondheidsplein en vindt er tot slot de 

huldiging plaats.  

 

Tot slot 

We begrijpen dat deze tijdrit overlast met 

zich mee kan brengen. We hopen dat we 

met bovenstaande routes deze overlast tot 

een minimum kunnen beperken.    

De tijdrit belooft een groot spektakel te 

worden waar u hopelijk ook nog iets van 

mee kunt krijgen.  
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