Bereikbaarheid en parkeren zondag 29 juni 2014 ivm Vechtloop – parcours ook door centrum Weesp!
Bereikbaarheid
parkeren
zondag
24 juni
ivm
Vechtloop
en wedstrijd
Manege
Bleijenberg
te Weesp The Victory
o.a. voor Manage
Bleijenberg (nieuween
start/finish
locatie) / Sportpark
Vechtoever
/ Mixed
Hockey
Club Weesp / Speeltuin
Don Bosco (gratis
open vanaf
11.30 uur) / Tafeltennisvereniging
/ Handbalvereniging We Have / Fort Ossenmarkt / De Theetuin / Eeterij De Schalkse / Tuincentrum vd Wurff / Kwekerij Vechtwijck / Restaurant Uit & Meer en natuurlijk alle omwonenden .

Zie ook http://www.vechtloop.nl/informatie/bereikbaarheid/

Overzicht Vechtloop

Overzicht Vechtloop
08.30 start wandelen 25/30 km

Tjitske

09.30 start wandelen 10 km

Kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer, lopend of met de fiets.
Tussen 11.15 en 13.15 uur is parkeren alleen mogelijk bij P+R terrein achter station Weesp, of
op het Van Houten Industriepark in het centrum van Weesp (10-15 minuten wandelen). Ook fietsen dan parkeren op Ossenmarkt!
Alle tijden onder voorbehoud!
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A1 / Muiden

12.00 start 5 km (richting Muiden)

11.15-15.00 Muiden
Toegang afgesloten thv begin Lange
Muiderweg, muv voetgangers.
Bestemmingsverkeer alleen mogelijk tot
Reaalspolderweg.

P+R terrein achterkant
station (gratis). Slechts
10-15 minuten wandelen
(langs de mooie Vecht)

A6 / Almere

11.45-14.30 Muiderberg
Toegang afgesloten thv
Hakkelaarsbrug, muv
voetgangers.

A9 / Gaasperplas

12.00-14.30 Naarden
Toegang afgesloten thv
Visserijpad, muv voetgangers.
Bestemmingsverkeer alleen
mogelijk tot Visserijpad.

(omrijden via Rijnkade)

Onze excuses voor
Onze excuses overlast
voor eventuele
eventuele
De verkeersmaatregelen zijn nodig

Figuur 2

voor de veiligheid van alle

overlast toeschouwers en
deelnemers,
vrijwilligers tijdens de Vechtloop, en

De verkeersmaatregelen zijn

11.45-12.30 Centrum Weesp
Afgesloten tussen Hoogstraat,
Herengracht, Achtergracht,
Breedstraat en Grote Plein

vastgesteld
verkregenvan alle
nodig voorindedeveiligheid

deelnemers, toeschouwers
en
vergunningen.
Mocht u om zeer
vrijwilligers tijdens de
Vechtloop. Maatregelen zijn
de
afsluitingen
willen
bel dan en
ook
vastgelegd
door
gemeente
politie in onzeHet
Vergunning
van
06-12773643.
parcours wordt
de gemeenten Weesp, Muiden en
zo snel mogelijk na de laatste
Naarden.
dringende redenen (112) toch langs

deelnemer weer vrij gegeven.

11.15-15.00 Ossenmarkt Weesp
Toegang afgesloten thv Vechtbrug, muv
voetgangers.
Na 12.30 uur is de Ossenmarkt bereikbaar
uitsluitend voor bestemmingsverkeer
Ossenmarkt (o.a. bewoners, De Schalkse).
Fietsen parkeren op Ossenmarkt

vr 27/6 20u –
ma 30/6 06u

Parkeren in het centrum is (gratis)
mogelijk op diverse locaties.
O.a. Hugo de Grootlaan (Oversingel),
Groeneweg en Van Houten Industriepark
(tegenover Rabobank)

Parkeerterrein Vechtloop (P-weiland)
Ook voor bezoekers Manege Bleijenberg
Bereikbaar tot 11.15 uur (uit beide richtingen).
Vertrek/aankomst is mogelijk vanaf ~13.15 uur
alleen via N236, vanaf 15.00 uur ook via Weesp

N236
afgesloten
(ook fietspad)
infoN236.nl

N236 / Hilversum

12.00-13.15 Kreugerlaan
Toegang afgesloten thv ‘sGravelandseweg muv
voetgangers. Voor en na deze
periode is uitrijden alleen
mogelijk via N236.

Mocht
omwww.vechtloop.nl
zeer dringende en
Meer
infouvia
redenen toch langs de afsluitingen

info@vechtloop.nl.

Alvast bedankt voor uw sportieve
medewerking!

11.15-15.00 Uitermeer (vanaf N236)
Toegang afgesloten muv voetgangers thv sluis
Paviljoen Uit & Meer is bereikbaar.
Parkeerterrein Vechtloop (P-weiland) is vanaf
~13.15 uur alleen via deze route weer bereikbaar.

