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01 Inleiding 

Dit is het veiligheidsplan voor het gratis toegankelijk internationale  

wielerevenement de PWZ Zuidenveldklassieker, een UCI 1.2 wielerwedstrijd die 

automatisch valt onder het wedstrijdreglement KNWU – UCI 

De  29e editie zal op zaterdag 24 april 2021 worden georganiseerd – afstand 200 km 

In dit plan vindt u een algemene beschrijving van de beveiliging- en 

veiligheidsvoorzieningen die worden getroffen. Aangeleverde verbeterpunten door 

de gemeente Emmen en gemeente Coevorden in de editie van 2020 zijn in dit plan 

verwerkt. 

Een Corona plan zal afzonderlijk worden ingediend  

 

02 Organisatie  
Het wielerevenement wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het 

Bestuur Stichting Promotie Wielersport Zuidenveld  

   De organisatie bestaat uit       

Voorzitter organisatie Zuidenveldklassieker + PR   

 Secretaris + website organisatie     

 Penningmeester Bestuur en Organisatie    

 Koers Directeur, Media, PR en Sponsering    

 Contactpersoon auto’s tijdens de koers    

 Contactpersoon Medische Zaken en Sponsering   

 Contactpersoon Politie - Verkeersregelaars - Motoren  

 Contactpersoon Beveiliging + Finishstraat    

 Contactpersoon Politie - Verkeersregelaars - adviseur   

  Algemeen Bestuur PWZ 

 voorzitter a.i.   

 secretaris    

 penningmeester   

 commerciële zaken   

 commerciële zaken   

  



 

03 Programma  ( tijdschema ) 

 
Permanence: Zalencentrum en Catering d’ Aol Meul van Goghstraat 27a te Veenoord 

 

Zaterdag 24 april  2021 

 

06.00 – 08.00 opbouw finish omgeving  Vaart noordzijde Nieuw Amsterdam 

 08.30 – 18.30 permanence geopend    

 09.00 – 09.45 uitgifte rugnummers + licentiecontrole  

 10.00  uur       ploegleidersvergadering   

 10.30  uur       jury vergadering     

 10.45  uur       briefing Politie + Burgermotoren   

         Briefing chauffeurs jury auto’s c.a. 

 11.15  uur       tekenen presentielijst + ploegenpresentatie Marktplein   Dalen 

         Opstellen auto’s en motoren       ( Hoofdstraat tijdelijk afgesloten )  

         Perscentrum Dalen: CR Cornelis Hoofdstraat 29 Dalen  

 12.00  uur       start + neutralisatie van 1.3 km.   Hoofdstraat Dalen 

         Afstand 200 km ( 6 kasseienstroken )  

 12.05  uur       start  einde bebouwde kom Dalen 

 15.18  uur        1e doorkomst finish            Vaart NZ Nieuw Amsterdam  

    ( Vaart NZ afgesloten van14.30 tot 18.00 uur ) 

 15.40  uur       2e doorkomst finish                       Vaart NZ Nieuw Amsterdam 

 16.05 uur       3e doorkomst finish           Vaart NZ Nieuw Amsterdam   

16.30  uur Auto’s ploegleiders + motoren  van het parcours afleiden via de 

Vincent van Goghstraat Veenoord 

 16.30  uur        finish             Vaart NZ Nieuw Amsterdam 

 16.45  uur        huldiging winnaars + pers  bijeenkomst Vaart NZ   

 18.00 uur        einde afsluiting Vaart NZ te Nieuw Amsterdam   



    

   

04 Risicoanalyse 

1. Publieksprofiel: het publiek is anoniem en afhankelijk van de 

weersomstandigheden gaat het om ongeveer 200; het publiek is van alle 

leeftijden en bestaat vooral uit familie en supporters van de deelnemers 

2. Activiteitenprofiel: sportevenementen, afhankelijk van de wedstrijd duurt deze 

van 10 minuten tot 5.00 uur, het publiek is toeschouwer. 

3. Ruimtelijk profiel: de start- en finish locatie zijn tijdelijk specifiek ingericht voor 

dit evenement, voor omwonenden is de bereikbaarheid van hun woning tijdelijk 

beperkt, voor deelnemers en publiek zijn voldoende parkeergelegenheden 

Op basis van bovenstaande profielen worden de mogelijke risico’s benoemd en 

scenario’s beschreven om deze risico’s te beperken; dit is in 4 stappen opgesteld.  

1. Benoem de gevaren die samenhangen met de activiteiten die plaatsvinden 

tijdens de evenementen  

Gevaar 1: overstekend publiek 

Gevaar 2: ongeval, brand of andere calamiteit op het parcours 

2. Benoem de personen die gevaar lopen en het gevolg/effect van het gevaar  

Gevaar 1: deelnemers en publiek; doordat het publiek niet oplet bij het 

oversteken kunnen deelnemers vallen en publiek worden 

aangereden 

Gevaar 2: inwoners die aan het parcours wonen en als gevolg van de 

wedstrijd slecht bereikbaar zijn. 

3. Benoem de genomen voorzorgsmaatregelen  

Oplossing gevaar 1: publiek en deelnemers worden zoveel mogelijk beschermd 

door verkeersregelaars, hekken, voorrij-auto’s en motoren van politie. 

Oplossing gevaar 2: verkeersregelaars hebben instructie gehad hoe te handelen 

in gevaarlijke situaties, speaker kan waarschuwen, wedstrijdleiding kan via radio 

en telefoon maatregelen treffen. 

Zo nodig kan de wedstrijd worden stilgelegd  

4. Analyseer op basis voor de voorgaande drie stappen de risico’s en beschrijf de 

scenario’s 

De hierboven genoemde gevaren/risico’s worden in het plan verder uitgewerkt 

en oplossingen worden aangedragen, met nadere noodzakelijke maatregelen. 

 



05  Locaties Start in Dalen.  Finish in Nieuw Amsterdam. informatie zie  bijlagen  

06  Verkeersplan, beveiliging, o.a. wegafsluitingen en 

verkeersmaatregelen 

Deelnemers aan het wielerevenement komen met hun ploegleidersauto’s of –bussen naar 

de permanence ( d ‘AOL Meul ) en kunnen beschikken over een parkeerterrein van ruim 

12.000 m2 gelegen aan de van Goghstraat en een parkeerterrein nabij de sporthal aan de 

Nieuweweg te Veenoord.  

Na de gehouden vergaderingen verplaatst men zich richting de start in Dalen.  

Juryleden, sponsoren melden zich eveneens aan de van Goghstraat ( d’ AOL Meul ) 

Bezoekers verplaatsen zich per auto om de koers te volgen en om uiteindelijk de finish te 

bekijken. Bezoekers uit de regio komen meestal per trein, fiets of lopend om de finish te 

bekijken, ook bestaat de mogelijkheid om de laatste uren de live uitzendingen per TV te 

volgen. Bezoekers per auto kunnen kiezen uit meerdere parkeerterreinen. 

 Zaterdag 24 april 2021 startlocatie Dalen afgesloten van 11.00 tot 12.00 uur 

 Hoofdstraat – de Bente vanaf de Spil tot aan de Kruisstraat 

 Stationsstraat – vanaf de Brinken tot aan de Hoofdstraat 

 Oude Dalerveensestraat – vanaf de Brinken tot aan de Hoofdstraat 

De verkeersomleiding zal met borden en pijlen worden aangegeven, tevens zijn bij de 

wegafsluitingen verkeersregelaars aanwezig om informatie te verstrekken.  

Aula Dalen is te bereiken via de omleidingsroute via de Brinken-Oude Dalerveensestraat 

Na vertrek zullen zo spoedig mogelijk de genomen ( tijdelijk ) verkeersmaatregelen 

worden opgeruimd 

Opbouw startlocatie op het Marktplein vanaf 9.00 uur ( afgesloten om te parkeren ) 

Omwonenden aan de afgesloten wegen krijgen per brief informatie over de afsluiting van 

11.00 – 12.00 uur, de afgesloten zijwegen van de Hoofdstraat kunnen via de Brinken hun 

huis wel verlaten. 

De winkels en horeca gelegenheden gelegen aan de Hoofdstraat zijn via de Oude 

Dalerveensestraat te bereiken of kunnen via het parkeerterrein achter het PMC gebouw 

dichtbij parkeren.  Auto’s dienen buiten de startlocatie te parkeren 

Zaterdag 24 april 2021 doorkomst- en finish locatie Vaart noordzijde Nieuw Amsterdam  

Hieronder volgt een overzicht van de wegafsluitingen en verkeersmaatregelen: 



Afsluiting van de finish locatie - Vaart noordzijde van brug Vugteveen tot brug van Gogh 

en de ingang van het woongebied Noorderwerf ( de Bark ) van 6.00 – 8.00 uur en  tussen 

14.30 - 18.00 uur; na finish en huldiging zullen de tijdelijke verkeersmaatregelen zo 

spoedig mogelijk worden opgeruimd. Tijdens de opbouw- en afbouw werkzaamheden 

blijven verkeersregelaars actief. De verkeersomleiding zal met borden en pijlen worden 

aangegeven, tevens zijn bij de wegafsluitingen verkeersregelaars aanwezig om informatie 

te verstrekken. Omwonenden krijgen per brief informatie over de tijdelijke afsluiting. Bij 

calamiteiten kan men contact op nemen met de organisatie. Afleidingsroute ploegleider 

auto’s en burgermotoren Schooldijk linksaf van Goghstraat. Auto’s dienen buiten de 

finishlocatie te parkeren.   Verkeersplan: zie de bijlage en voor meer informatie over 

beveiliging zie punt 12 

07  Informatie voor omwonenden 

In de Regionale weekbladen zal er vroegtijdig aandacht aan de PWZ Zuidenveldklassieker 

worden gegeven. De bewoners en bedrijven gelegen aan de start- finish locaties zullen via 

een bewonersbrief worden geïnformeerd, met details over de tijden van afsluiting en 

programma van het evenement. Net voor de finish zullen de auto’s van de ploegleiders 

worden afgeleid, tijdens de ploegleiders vergadering zullen ze worden geattendeerd om 

de snelheden in de bebouwde kom van doorkomst aan te passen. 

08  Politie, Ambulance en Brandweer 

 De consul van de KNWU keurt allereerst het parcours van de Zuidenveldklassieker  

In de maand vooraf aan het wielerevenement  zal de organisatie gezamenlijk met 

medewerkers van de Politie de route nader verkennen en de Politie nadere informatie 

verstrekken over inzet van verkeersregelaars en objectenbegeleiders; In de week vooraf 

aan het evenement zal de laatste verkenning plaatsvinden met onder meer chauffeur en 

communicatie deskundige commandowagen politie alsmede de begeleidingsmotoren van 

de politie. Alle ingezette verkeersregelaars zijn opgeleid via e-learning; deze cursus is via 

internet te volgen.  Deze is te vinden op www.verkeerregelaarsexamen.nl. Na het behalen 

van deze cursus volgt de aanstelling van de gemeente. De verkeersregelaars die per auto 

de klassieker helpen te beveiligen worden een week vooraf aan het evenement in de 

kantine van Bakkerij Goedhart nader geïnformeerd. 

speciale aandacht zal er die avond zijn hoe om te gaan met spoedeisende hulp 

de verkeersregelaars ontvangen op deze avond de volgende bescheiden: 

a. de plattegrond van het parcours met postennummers. 

b. overzicht van te beveiligen posten met doorkomsttijden, in de omgeving van de 

finishstraat zijn verkeersregelaars met portofoons uitgerust 

http://www.verkeerregelaarsexamen.nl/


c.  Overzicht met nadere informatie, over bereikbare contactpersonen die bij calamiteiten    

onderweg actie kunnen ondernemen 

d. een meldingsformulier negeren aanwijzing verkeersregelaar 

e. instructiebrief verkeersregelaar en model overzicht auto 

Op de dag van het wielerevenement doet een burgerauto van de Organisatie 30 minuten 

vooraf doorkomst wielerkaravaan een inspectie van het parcours, bij eventuele 

calamiteiten neemt hij contact op met ( organisatie PWZ ) die in de commandowagen van 

de politie aanwezig is. 

In de wielerkaravaan is een ambulance aanwezig  

 

 

 09    Communicatie ingeval van calamiteit  

Tijdens de klassieker is er communicatie met de wedstrijdleider, de politie en de 

koers directeur, zij hebben onderling contact via de radio en zo nodig via 

mobiele telefoon. Bovengenoemde personen beslissen over het eventuele 

veranderen van het parcours, stilleggen etc., de ronde arts heeft een 

radioverbinding met bovenstaande personen, tevens in koers voldoende EHBO 

en een ambulance. 

10  Medische zaken 

Bij de permanence  is voldoende EHBO / Rode Kruis aanwezig om renners die 

vroegtijdig de koers verlaten en hulp behoeven in afzondering te helpen. Deze 

ruimte is niet vrij toegankelijk voor het publiek maar wel direct bereikbaar voor 

hulpdiensten. In de wedstrijd caravaan zijn de volgende wagens aanwezig 

Auto met chauffeur en ronde arts   Dr. Rob Rolink–orthopedisch chirurg 

Auto met chauffeur en medische dienst 2 pers EHBO /Rode Kruis 

Ambulance met chauffeur en   verpleegkundige 

De ronde arts verzorgt de nodige informatie aan de omliggende ziekenhuizen dat 

er wielerwedstrijd is. De dienstdoende hulpverleners handelen in opdracht van 

de ronde arts. De ambulance tijdens de PWZ Wielerklassieker blijft in koers, het 

inschakelen van eventuele extra hulpverlening is in handen van de ronde arts, 

hulpverleners in samenwerking met Politie en verkeersregelaars zullen de plaats 

van het ongeval helpen beveiligen. Spoedeisende hulp gaat altijd voor, extra 



informatie van de verkeersregelaars op de info avond. Na afloop van elke 

wielerwedstrijd vindt er een evaluatie plaats, eventuele zorgcontacten 

(ongevallen) worden gemeld tijdens de afsluitende jury vergadering van de UCI/ 

KNWU in het bijzijn van delegaties van Politie en Organisatie. Een ongevallen 

overzicht eveneens toezenden aan de gemeente Coevorden en Emmen. Voor 

verdere nazorg is de Organisatie PWZ verantwoordelijk. 

Scheper ziekenhuis   Boermarkeweg 60, Emmen +31 ( 0 ) 591.691911 

Ropcke-Zweers-ziekenhuis  J.Weitkamplaan 4a, Hardenberg +31(0)523.276000 

Bethesda ziekenhuis   Dr. GH Amshoffweg 1 Hoogeveen 31(0)528286222 

Hulpdiensten: 0900 8844 of 112 aanrij route,  zie de bijlage 

Afhankelijk van de Corona ontwikkelingen zal er apart COVID-19 plan worden 

opgemaakt 

11 Contactpersonen 

  Om privacyredenen verwijderd 

   

12  Beveiliging Renners 

Politie is aanwezig met 12 motoren, 1 commandowagen en sluitauto/motor; De politie 

krijgt ondersteuning van circa 25 opgeleide burgermotoren voor inzet van onbewaakte 

posten of bewaking van posten die zich tijdens de koers spontaan voordoen, met als 

voorbeeld ( niet geheel naast de weg staande objecten ) 

Een 35 tal auto’s  (bezetting met 2 a 3 verkeersregelaars) gaan meerdere posten 

beveiligen, een informatieavond is er een week vooraf aan het evenement. Op meerdere 

doorkomstplaatsen zullen plaatselijke organisaties verkeersregelaars inzetten. Circa een 

half uur voor de koers is er een voorrij auto van de Organisatie  die het parcours gaat 

controleren op gevaarlijke situaties, deze kan contact opnemen met Gerrit Jan Braker 

aanwezig in de commando wagen van de Politie, in overleg met Politie zullen passende 

maatregelen worden getroffen. De wielerkaravaan is tussen de rode vlag en groene vlag 

beveiligd en verzekerd. Op een vijftal plaatsen in de plaatselijke ronde zijn de 

verkeersregelaars voorzien van portofoons. In de nabijheid van de finish zijn dranghekken 

geplaatst om de veiligheid van renners en publiek zoveel mogelijk te garanderen, in de 

finishstraat zijn een tweetal personen actief om het parkeren ordentelijk te laten verlopen 

alsmede toezicht te houden op de geplaatste hekken. Bij een hek met een C1 bord zal een 

verkeersregelaar aanwezig zijn, uitvoering plaatsen borden en hekken zal worden 

uitgevoerd door DEV Emmen en voor rekening van de organisatie. 



Verzorging van de renners gaat via de regels van de KNWU / UCI bij warme 

weersomstandigheden zullen de ploegleiders nadere informatie krijgen. 

De chauffeurs in de wielerkaravaan hebben een volgerscursus van de KNWU genoten. 

 

13     Milieu 

  Toiletten 

in de nabijheid van start en finish worden toiletten geplaatst voor renners en 

bezoekers  

  Afval zones 

Volgens de reglementen van de KNWU / UCI staat langs het parcours met 

borden aangegeven waar renners hun afval kunnen weggooien;  juryleden 

handhaven de regels bij overtreding volgt een boete van 50 euro per 

licentiehouder, de organisatie zal na afloop van het evenement de bermen en 

sloten bij de afvalzones  reinigen. 

Afvalbakken 

In de directe omgeving van start en finish zijn afvalbakken aanwezig, na afloop 

van het evenement zal een en ander worden gereinigd. 

14 Info social media 

  Voor alle informatie over dit evenement verwijzen wij naar onze website: 

  Internet: www.zuidenveldtour.nl 

15 Weersomstandigheden 

 Bij extreme weersomstandigheden beslist de jury van de KNWU / UCI onder 

leiding van de wedstrijdleider en in overleg met de organisatie of de wedstrijd 

tijdelijk moet worden stilgelegd, ingekort of dat deze definitief moet worden 

gestaakt. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven kan er eventueel met de 

finishstraat op de Vaart noordzijde te Nieuw Amsterdam worden uitgeweken 

naar de Zwarteweg te Nieuw Amsterdam, het alternatieve plan en route zijn te 

vinden in de bijlagen, uiteraard zullen de postenlijsten worden aangepast. 

16 Bommelding of brandmelding 

http://www.zuidenveldtour.nl/


 Een bommelding of brandmelding kan op verschillende manieren binnenkomen. 

Te allen tijde 112 bellen 

              

           

17 Geluid 

 In de nabijheid van start en finish is een geluidsinstallatie aanwezig, tijdens de 

wedstrijd is een geluidswagen in koers, in natuurgebieden zal de hoeveelheid 

geluid worden beperkt 

18 VIP   

 De uitgenodigde gasten zullen in zalencentrum d’ Aol Meul te Veenoord worden 

ontvangen en gaan daarna per bus naar de start in Dalen, de bus dient buiten 

het parcours te parkeren, de genodigden gaan lopend naar het centrum van 

Dalen om de  start bij te wonen 

 Op enkele plaatsen zal de koers worden gevolgd om daarna op tijd terug te zijn 

bij de finish aan de Vaart noordzijde te Nieuw Amsterdam.  

 De bus zal buiten het parcours worden geparkeerd 

19 Verzekeringen 

 Het Bestuur van de Stichting Promotie Wielersport Zuidenveld heeft een 

evenementenverzekering, wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen 

verzekering afgesloten 

 De gemeente Emmen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten 

 De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie ( KNWU ) heeft een WA verzekering 

afgesloten 

 Het bijverzekeren van motoren en auto’s zal door de organisatie worden 

verzorgd en betaald. 

20 Overige Zaken   

 Verder zijn toegevoegd: 

 routebeschrijvingen, brieven voor omwonenden, overzicht verkeersregelaars in 

te zien via code SVNL 



 Hardloopwedstrijd, de aanvraag van de hardloopwedstrijd  Veen en Vaart Loop 

zal op verzoek van de gemeente Emmen afzonderlijk plaatsvinden. 

 

 

21 Bijlagen 

  a. plattegrond startlocatie Dalen e.o. 

  b. route vanaf de permanence naar de start in Dalen 

  c. plaatselijke ronde Nieuw Amsterdam / Veenoord e.o. 

  d. laatste 3 kilometer 

  e. laatste kilometer 

  f. plattegrond parcours 29e editie 

  g. alternatieve startlocatie Dalen e.o. 

  h. finishlocatie Nieuw Amsterdam 

  i. alternatieve finishlocatie Nieuw Amsterdam e.o. 

  j. brief omwonenden Dalen 2021 

  k. brief omwonenden Nieuw Amsterdam 2021 

  l. instructiebrief  verkeersregelaars 2021 

  m. uitnodiging opleiding verkeersregelaar 2021 

  n. postenlijst verkeersregelaars 2021 

  o. overzicht parcours voorzien met nummers postenlijst 2021 

  p. postenlijst model KLPD 2021 

  q. meldingsformulier negeren aanwijzing verkeersregelaar 

  r. model overzicht auto 1 enz. 

                    s. model aanvraag vergunning gemeente Coevorden, Emmen, Midden Drenthe, Borger 

Odoorn, Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Provinciale Waterstaat 

  t. overzicht inzet auto’s 

  u. gemeente Emmen verzoek flitspalen uit te schakelen. ( in 2021 niet van toepassing ) 

  v. inzet verkeersregelaars + bebording Nieuw Amsterdam Veenoord 

  w. zie y 

  x.1 en 2 aanrijroutes hulpdiensten + verkeersplan  Nieuw Amsterdam Veenoord 



  y. aanrijroutes hulpdiensten + overig verkeer Dalen 

  z. overeenkomst EHBO / Rode Kruis 

 

   



a. plattegrond startlocatie Dalen e.o. 

 



 

b. Route vanaf de permanence naar de start in Dalen 

 

  



c. plaatselijke ronde  

 
  

  



d. laatste 3 kilometer 

  



  e. laatste kilometer 

 



   

f plattegrond parcours 29e editie 

  



  g alternatieve startlocatie Dalen e.o. 

 



Omleidingsroute alternatieve startplaats Dalen 

 

  



  h. finishlocatie Nieuw Amsterdam 

 



   



  i. alternatieve finishlocatie Nieuw Amsterdam e.o. 

 

 



  



 

Plaatselijke ronde alternatieve Finishlocatie 

 

  



  j. brief omwonenden Dalen 2021 

  



 

 

  brief omwonenden start Dalen - alternatief 

 

 



 

 

 

  k. brief omwonenden Nieuw Amsterdam 2021 

 



  



 

  l. instructiebrief  verkeersregelaars 2021 

  

 



  m. uitnodiging opleiding verkeersregelaar 2021 

  

 



  n. postenlijst verkeersregelaars 2021 

te zijner tijd op afroep beschikbaar, is reeds bij aanvraag vergunning 

opgestuurd  



  o. overzicht parcours voorzien met nummers postenlijst 2021 

 



   p. postenlijst model KLPD 2021 

 ter zijner tijd op afroep beschikbaar  



  q. meldingsformulier negeren aanwijzing verkeersregelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  r. model overzicht auto 1 enz. aangepaste versie 2021 volgt 

  



                 s. model aanvraag vergunning gemeente Coevorden, Emmen, Midden 

Drenthe, Borger Odoorn, Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, 

Provinciale Waterstaat 

Aan  het College van B en W  Gemeente Borger-Odoorn  

         Postbus 3 

         7875 ZG  Exloo      

  

 Emmen, 2 november  2020 

 

         Betreft: wielerwedstrijd  PWZ Zuidenveldklassieker 

 

          

         Geacht College, 

 

Hierbij vragen wij U om ontheffing artikel 10, eerste lid, van de Wegenverkeerswet en artikel 5, 

eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in het kader van de door ons te 

organiseren internationale PWZ Zuidenveld wielerklassieker ( 29e editie ) met een UCI 1.2 status  

op zaterdag 24 apri1 2021. 

De  route die wij gebruiken  vind U in de bijlage routekaart en op de website onder de naam 

www.zuidenveldtour.nl 

 

De geneutraliseerde start zal zijn aan de Hoofdstraat te Dalen  om 12.00 uur en de finish van de 

wedstrijd vindt plaats aan de Vaart NZ te Nieuw Amsterdam om ongeveer 16.30 uur. 

De benodigde ontheffingen zijn eveneens aangevraagd bij de Provincie Drenthe en de Gemeente  

Coevorden, Midden Drenthe, Emmen en  bij Staatsbosbeheer.  

 

Voor de begeleiding van deze wedstrijd zal de Nationale Politie Regio Noord – Nederland worden 

ingeschakeld en zal mede worden verzorgd door opgeleide verkeersregelaars 

 

Deze wedstrijd  zal worden verreden onder de reglementen en verzekeringen  van de UCI te Geneve  

en de KNWU te Woerden. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Stichting Promotie Wielersport Zuidenveld 

 

bijlage: routebeschrijving  

 routekaart. 

X.1  Verkeersplan 24 april 2021 PWZ Zuidenveldklassieker - Finish 

 

http://www.zuidenveldtour.nl/


  



 

t. overzicht inzet auto’s 

te zijner tijd op afroep beschikbaar  



  u. gemeente Emmen verzoek om flitspalen uit te schakelen. 

In verband met aanpassen van het parcours kan dit onderdeel vervallen  



v. Bijlage Inzet verkeersregelaars Finishlocatie Nieuw Amsterdam-Veenoord 2021 

 

 

 

 

  



w. Bijlage Omleldingsroute 2021 –  Startlocatie Dalen 

voor nadere details zie y  werkzaamheden in Dalen zijn gereed 

 

 

  



x.2  Bijlage aanrijroutes hulpdiensten 

 



y. Bijlage Omleidingsroute Dalen – Startlocatie verkeer + hulpdiensten 2021 

 

 

 

  



z. Bijlage bevestiging EHBO 

 

 

  



 

 


