RAADHUISPLEIN

WOENSDAG 11 SEPTEMBER

OFFICIËLE OPENING
WK PARA-CYCLING
18:45 - 19:00 uur
WK PARA-CYCLING
19:00 - 19:30 uur
Teamestafette voor
landenteams
BEWEEGPLEIN
13:00 - 20:00 uur
Volg gratis sportclinics zoals BMX,
handbiken, rolstoelbasketbal,
skaten, voetbal, leef je uit op het
springkussen en test hoe fit je bent!
INFORMATIEMARKT
13:00 - 20:00 uur
Informatie over aanbod en
materialen voor aangepast sporten
en bewegen.

RAADHUISPLEIN

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

WK PARA-CYCLING
10:00 - 17:45 uur
Tijdrit
(klassen: Cycling en Tandem)
BEWEEGPLEIN
09:00 - 17:00 uur
Volg gratis sportclinics zoals BMX,
handbiken, rolstoelbasketbal,
skaten, voetbal, leef je uit op het
springkussen en test hoe fit je bent!
INFORMATIEMARKT
09:00 - 17:00 uur
Informatie over aanbod en
materialen voor aangepast sporten
en bewegen.

Programma
WK Para-Cycling
GRATIS
TOEGANG

EMMEN CENTRUM & DE MEERDIJK

• UCI Wereldkampioenschappen Para-Cycling
• Informatie over bereikbaarheid
• Gratis sportclinics op het Beweegplein
• Festival ‘Op Fietse’ met Jannes

WK PARA-CYCLING
10:00 - 18:00 UUR

Wegwedstrijd
(klassen: Cycling en Tandem)

WK PARA-CYCLING
10:00 - 18:15 UUR

Maak de wereldkampioenschappen Para-Cycling mee: van gratis sportclinics tot het Festival ‘Op Fietse’ met Jannes. Kijk voor het complete
programma op de achterkant van deze flyer of op cyclingdrenthe.nl
#Emmen2019
MEERDIJK

ZONDAG 15 SEPTEMBER

WK PARA-CYCLING
10:00 - 18:15 UUR
Wegwedstrijd
(klassen: Tricycle en Handbike)
BEWEEGPLEIN
09:00 - 17:00 uur
Volg gratis sportclinics zoals BMX,
handbiken, rolstoelbasketbal,
skaten, voetbal, leef je uit op het
springkussen en test hoe fit je bent!
BOSSABALL LEREN SPELEN
10:00 - 16:00 uur
Bossaball is een combinatie van
voetbal, turnen en volleybal op een
opblaasbaar veld met trampolines!
INFORMATIEMARKT
09:00 - 17:00 uur
Informatie over aanbod en
materialen voor aangepast sporten
en bewegen.
VOETBALTOERNOOI FC EMMEN
G-TEAM
14:00 - 16:00 uur

EMMEN
THE NETHERLANDS

FESTIVAL OP FIETSE
13:00 - 17:00 uur
GRATIS toegang: met optredens
van Jannes, Bouke en Chris de Roo!

14:00 - 15:30 uur
Demonstratietraining van een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers.

WALKING FOOTBALL
MET FC EMMEN

INFORMATIEMARKT
09:00 - 17:00 uur
Informatie over aanbod en
materialen voor aangepast sporten
en bewegen.

MEERDIJK

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Tijdrit
(klassen: Tricycle en handbike)

Activiteiten voor 65-plussers met
o.a. het Fitte Brein en zwemmen in
de Aquarena.

SENIORENDAG
09:30 - 15:00 uur

INFORMATIEMARKT
09:00 - 17:00 uur
Informatie over aanbod en
materialen voor aangepast sporten
en bewegen.

GRATIS FTC FIETSTOERTOCHT
09:00 uur
Gratis fietstocht met verschillende
afstanden (50, 75 en 100 km).

EXTRA DEMONSTRATIES
13:00 - 14:00 uur: racerunners
14:00 - 15:00 uur: rolstoeldansen
15:00 - 16:00 uur: e-hockey

BEWEEGPLEIN
09:00 - 17:00 uur
Volg gratis sportclinics zoals BMX,
handbiken, rolstoelbasketbal,
skaten, voetbal, leef je uit op het
springkussen en test hoe fit je bent!

BOSSABALL LEREN SPELEN
10:00 - 16:00 uur
Bossaball is een combinatie van
voetbal, turnen en volleybal op een
opblaasbaar veld met trampolines!

SPORTONTBIJT
09:00 - 10:30 UUR
Gezond sportontbijt voor jeugdleden
van sportverenigingen uit Emmen.

KLEINTJE FIETSVIERDAAGSE
09:00 - 12:00 uur, start in Dalen
Gratis fietstocht voor jong en oud in
de omgeving van Emmen.

KLAS OP WIELEN
13:00 - 15:00 uur
Basisschoolleerlingen hebben op
school rolstoelbasketbalclinics
gevolgd, als afsluiting van dit programma nemen zij deel aan het
rolstoelbasketbaltoernooi.

OPTREDEN GGZ KOOR ENJOY
11:00 uur

INFORMATIEMARKT
09:00 - 17:00 uur
Informatie over aanbod en
materialen voor aangepast sporten
en bewegen.

BEWEEGPLEIN
09:00 - 17:00 uur
Volg gratis sportclinics zoals BMX,
handbiken, rolstoelbasketbal,
skaten, voetbal, leef je uit op het
springkussen en test hoe fit je bent!

MARKT EMMEN | MARKTPLEIN
08:00 - 14:00 UUR
De grootste markt van Emmen met
meer dan 100 kramen.

RAADHUISPLEIN

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

Van woensdag 11 t/m zondag 15 september is Emmen gastheer van de
wereldkampioenschappen Para-Cycling. Vanuit de hele wereld komen
meer dan 300 wielrenners met een lichamelijke beperking naar Emmen.
Op woensdagavond starten de wereldkampioenschappen op het Raadhuisplein met een gemengde estafette voor landenteams. Op donderdag en vrijdag starten de individuele tijdritten eveneens vanaf het
Raadhuisplein en in het weekend vinden de wegwedstrijden rondom
de Meerdijk en de Rondweg plaats.
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11 - 15 SEPTEMBER

UCI PARA-CYCLING ROAD
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LET OP: INFORMATIE
GRATIS
ENTREE
OVER WEGAFSLUITINGEN

TEAMESTAFETTE
woensdag 11 september
Parcours 1,42 km

Woensdag 11 september: afsluitingen vanaf 16:45 - 21:00 uur
Afsluitingen en omleidingen
De Vreding (vanuit Drachten richting Emmen en vanuit
het centrum) is alleen bereikbaar, onder toezicht van
verkeersregelaars, via het parkeerterrein van bioscoop
Kinepolis en een speciaal opengestelde weg.
Omwonenden van de Westenesscherstraat ter hoogte
van de Vreding kunnen omrijden via de Slenerweg.

De Hondsrugweg (westzijde) is afgesloten vanaf de Westenesscherstraat tot en met de kruising Ermerweg. Het
verkeer wordt omgeleid via de Hondsrugweg (oostzijde) in
beide richtingen, het verkeer wordt dan in 2 richtingen via
de andere rijbaan geleid.
Vanaf de Vreding is de Westenesscherstraat afgesloten
in beide richtingen tot en met de Hondsrugweg. Verkeer
wordt omgeleid via de Schapenveenweg.

De Ermerweg is afgesloten vanaf de Hondsrugweg tot en
met de kruising ter hoogte van de N34.
Parkeren
Parkeergarages en parkeerterreinen, waaronder Q-Park
Wildlands (Emmerweg) in het centrum zijn bereikbaar.
Parkeergarage Westerstraat is toegankelijk via de Hondsrugweg en de Westerstraat.
Bereikbaarheid en omleidingsroutes wijken
De Vreding (vanuit Drachten richting Emmen) is bereikbaar, onder toezicht van verkeersregelaars, via het parkeerterrein van bioscoop Kinepolis en een speciaal opengestelde weg. Omwonenden van de Westenesscherstraat
ter hoogte van de Vreding kunnen omrijden via de
Slenerweg.
De wijk Bargeres is bereikbaar vanaf de Nw. Amsterdamsestraat en vanaf de Hondsrugweg via Veldstukken.
De wijk is alleen te verlaten via de Veldstukken naar de
Hondsrugweg.

Meerdijk
Zaterdag 14 september en zondag 15 september
Afsluiting 08:30 - 20:00 uur
Afsluitingen en omleidingen
De St. Gerardusstraat is afgesloten vanaf afslag Schansweg tot en met de Rondweg N391.
Ullevi en Stadionweg zijn volledig afgesloten. Businesspark Meerdijk en Barger-Oosterveld zijn bereikbaar via
de Meerdijk.
De Rondweg richting Ter Apel is afgesloten vanaf de
kruising Meerdijk tot de Emmerschans rotonde.
De wijken Angelslo, Emmerhout en Emmerschans zijn
alleen bereikbaar via de Rondweg richting Erm. Vanuit
het centrum zijn deze wijken bereikbaar via de Boslaan,
Houtweg en Statenweg. Het verlaten van deze wijken kan
via de Rondweg richting Erm.
Parkeren
Parkeerplaats P1B en Parkeerplaats P2 zijn geopend voor
bezoekers. De overige parkeerterreinen zijn in het weekend niet bereikbaar.

TIJDRIT
donderdag 12 september
vrijdag 13 september
Parcours 10,38 km

WEGWEDSTRIJD
zaterdag
14 september
Parcours 7,4 km
Donderdag 12 september: afsluitingen vanaf
08:30 - 20:00 uur
Vrijdag 13 september: afsluitingen vanaf 08:30 - 20:00 uur
Afsluitingen en omleidingen
De Westenesscherstraat is in beide richtingen afgesloten
vanaf de Hondsrugweg tot en met de kruising Schapenveenweg.
De Hondsrugweg (westzijde) is afgesloten vanaf de
Westenesscherstraat tot en met de kruising Ermerweg.

Het verkeer wordt omgeleid via de Hondsrugweg (oostzijde) in beide richtingen, het verkeer wordt dan in 2 richtingen via de andere rijbaan geleid.
Vanaf de Vreding is de Westenesscherstraat afgesloten in
beide richtingen tot en met de Hondsrugweg. De Vreding
(vanuit Drachten richting Emmen en vanuit het centrum)
is alleen bereikbaar, onder toezicht van verkeersregelaars,
via het parkeerterrein van bioscoop Kinepolis en een
speciaal opengestelde weg.

De wijk Noord-Barge is bereikbaar via de Hondsrugweg,
Brinkenweg en Noordbargerstraat, of via de Rondweg
en de Nieuw Amsterdamsestraat (afslag Brinkenweg).
De wijk is alleen te verlaten via de Brinkenweg naar de
Hondsrugweg.
De straten Achter het Kanaal en Bargerkampweg zijn
alleen toegankelijk via de Siebrandsweg.
De straten Achter het Kanaal en de Bargerkamperweg
zijn alleen te verlaten via Siebrandsweg, Zuideinde, Borgerbrink naar de Hondsrugweg.
De wijk Delftlanden blijft toegankelijk via de Rondweg.
Deze wijk is te verlaten via de Oude Delft kruising
Nw. Amsterdamsestraat, richting de Rondweg.
De wijk Westenesch is alleen bereikbaar via de Slenerweg.

Informatie
Meer informatie over de Wereldkampioenschappen,
zoals de starttijden, deelnemers en alle gratis activiteiten voor bezoekers vindt u op www.cyclingdrenthe.nl.
Mocht u nog vragen hebben dan bent u welkom tijdens
de inloopavond op 3 september van 17:00-19:00 uur,
locatie Gemeentehuis Emmen (bruggebouw). Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 2 september via
info@teamtoc.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Team TOC via info@teamtoc.nl of op werkdagen tussen 14:00-16:00 uur op 06 - 47 11 70 26.
Heeft u tijdens het evenement (11 t/m 15 september)
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.

