
ROUTEBESCHRIJVING PARKOERS NKT EMMEN 2020. 

1. Start in het park t.h.v. de Dienstingang van Wildlands. ( Er is een speciale route om de start 

te kunnen bereiken). 

2. Na het hek LA  ri. Vreding. 

3. Kruising Vreding / Vreding LA. ( Hier kunnen volgauto’s aansluiten aan hun renner.). 

4. Kruising Vreding / Westenesscherstraat  RA. 

5. Kruising Westenesscherstraat / Westenesscherstraat LA. 

6. Kruising Westenesscherstraat / Schapenveenweg LA. 

7. Kruising Schapenveenweg / Ermerweg RA  

Let op: 

In dit wegvak zitten 3 chicanes  waar renners elkaar kunnen tegenkomen. 

Deze vakken zijn voor de renners goed te rijden alleen van de volgauto’s wordt verwacht dat zij de 

passages uiterst rechts zullen rijden. ( Er liggen rijplaten over een aantal plantvakken die in elke 

ronde 2x gepasseerd moeten worden. )  De vakken worden beveiligd met verkeersregelaars met 

rode vlaggen. 

Om de renners zo goed mogelijk te beschermen worden gele markeringsstrepen op  het midden 

van de weg aangebracht die de renners niet mogen overschrijden. 

 

8. Ermerweg vervolgen tot aan Nieuw-Amsterdamsestraat. 

9. Kruising  Ermerweg / Nieuw-Amsterdamsestraat  LA. 

10. Nieuw-Amsterdamsestraat vervolgen tot aan Oude Wilhelmsweg. 

11. Kruising Nieuw-Amsterdamsestraat / Oude Wilhelmsweg  RA. 

12. Oude Wilhelmsweg vervolgen en gaat over in Scheidingsweg. 

13. Scheidingsweg volgen tot aan de Erfschedingsweg. 

14. Kruising Erfscheidingsweg / Scheidingsweg LA . 

15. Kruising Erfscheidingsweg / Dikke  Wijk OZ op rotonde LA . 

16. Dikke Wijk vervolgen. Gaat over in Nieuw- Amsterdamsestraat. 

17. Nieuw-Amsterdamsestraa volgen tot aan de Ermerweg. 

18. Kruising Nieuw-Amsterdamsestraat / Ermerweg RA. 

19. Ermerweg volgen tot aan kruising  inrit Q-park. 

20. Op kruising Ermerweg / Q-park naar de linkerrijbaan !!!!!!!! 

21. Kruising Ermerweg / Hondsrugweg LA. 

22. Voor de 1e ronde de Hondsrugweg volgen (door de tunnel) tot aan Westenesscherstraat. 

23. Kruising Hondsrugweg / Westenesscherstraat  LA. 

 2e ronde !!! 

24.  Westenesscherstraat volgen tot aan Schapenveenweg. 

25. Ga verder met punt  6 t/m 21. 

26. Volg Hondsrugweg tot aan de kruising Willinkplein  t.h.v. De Holdert. 

27. Op kruising Hondsrugweg / Willinkplein LA fietspad op ri. FINISH op Raadhuisplein. 

Belangrijk!!!!!! 

Elke deelnemer wordt voorafgegaan door een motorrijder van het MBT Assen. 



Deze voegt in t.h.v. de dienstuitgang van Wildlands. 

Tijdens de 1e ronde zal deze motorrijder ook door de tunnel voorop rijden. 

De volgauto’s volgen de renner tijdens de 1e ronde ook door de tunnel. 

Bij de 2e ronde t.h.v. de Holdert ( LA ) zal de motor ook meerijden over het fietspad  tot over de 

FINISH. 

De volgauto zal echter  rechtdoor gaan en onder tunnel weer naar de parkeerplaats rijden aan de 

Vreding en zich daar voor een eventuele volgende renner opstellen. 

 


