Droomtijdloop 2021

Parcourspost 1

Start opbouw

01:40u

Start - Finish

Afbreken vanaf:

03:27u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:40u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.00km

10.55km

~02:00u

~02:37u

~02:12u

~03:27u

0:12

0:50

Opbouw:
Deze post is de start / finish, en wordt
opgebouwd door team start/finish

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 2

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:40u

Uitrit Wippolder - Rijksstraatweg / Wisselpunt

Afbreken vanaf:

03:27u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:40u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.05km

10.60km

~02:00u

~02:37u

~02:12u

~03:27u

0:12

0:50

Opbouw:
Deze post moet 3x (om)gebouwd worden:
1) START. Blokkeer afslaand verkeer naar het
sportpark, en sluit het fietspad aan de
ZUIDKANT af
2) DOORKOMST. Blokkeer afslaand verkeer
naar het sportpark, en sluit het fietspad aan de
zuidkant af. Houd het fietspad vrij voor lopers.
3) FINISH. Blokkeer afslaand verkeer naar het
sportpark, en sluit het fietspad aan de
NOORDKANT af.
LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
1) Na de start slaan lopers rechtsaf het fietspad op.
2) Bij doorkomst vervolgen lopers hun weg over het fietspad
3) lopers die gaan finishen slaan rechtsaf het sportpark op
Zet alle 3 de situaties goed af met lint en hekken zodat het voor de lopers altijd duidelijk is
waar ze heen moeten.
Verkeersinstructies
Verwijs eventuele fietsers naar de hoofdrijbaan.
Lopers maken hier alleen gebruik van het fietspad. De hoofdrijbaan blijft vrij voor auto's.
Bijzonderheden:
Deze post valt onder 'start / finish'

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 3

Start opbouw

01:40u

Rijksstraatweg - Delfgauwseweg (fietspad)

Afbreken vanaf:

03:29u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:40u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.20km

10.75km

~02:00u

~02:38u

~02:13u

~03:29u

0:12

0:50

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het kruispunt

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers lopen op het fietspad en slaan linksaf om onder het viaduct van de A13 door te
gaan.
Verkeersinstructies
Geef al het verkeer dat het loopparcours wil kruisen de instructie om te wachten tot zich
een veilige mogelijkheid voordoet om het parcours te kruisen. Doe dit op een gedoseerde
en veilige manier. Geef heldere instructies, en biedt alternatief aan (omrijden via A13) als
automobilisten niet langer willen wachten.
Bijzonderheden:
LET OP FIETSERS die vanuit Delfgauw komen op de Delftsestraatweg. Geef hen een
stop instructie en verwijs hen naar de hoofdrijbaan.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 4

Start opbouw

01:41u

Rijksstraatweg - Jan de Oudeweg

Afbreken vanaf:

03:30u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:41u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.40km

10.95km

~02:01u

~02:38u

~02:14u

~03:30u

0:13

0:51

Opbouw:

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:
Post is vervallen in 2021

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 5

Start opbouw

01:41u

Jan de Oudeweg - Koningin Emmalaan

Afbreken vanaf:

03:30u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:41u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.41km

10.96km

~02:01u

~02:38u

~02:14u

~03:30u

0:13

0:51

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het kruispunt

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers komen over het fietspad onder het viaduct met de A13 en steken de Jan de
Oudeweg over naar de hoofdrijbaan van de Koninging Emmalaan.
Verkeersinstructies
Geef al het verkeer dat het loopparcours wil kruisen de instructie om te wachten tot zich
een veilige mogelijkheid voordoet om het parcours te kruisen. Doe dit op een gedoseerde
en veilige manier. Geef heldere instructies, en biedt alternatief aan (omrijden via A13) als
automobilisten niet langer willen wachten.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 6

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:42u

Koningin Emmalaan - Prof Krausstraat

Afbreken vanaf:

03:31u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:42u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.61km

11.16km

~02:02u

~02:39u

~02:16u

~03:31u

0:14

0:52

Opbouw:
Plaats aan beide zijden van de Koningin
Emmalaan hekken op de Prof. Krausstraat.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor over de Koningin Emmalaan.
Verkeersinstructies
Deze post is onbemand, maar door juiste plaatsing van de hekken wordt hier de
stremming van de Prof. Krausstraat geraliseerd
Bijzonderheden:
Zorg er voor dat de hekken volgens de instructies op de foto geplaatst worden en
controleerd dit tussen de 1e en 2e doorkomst.
Zet de hekken weer op de stoep nadat de laatste loper voor de 2e keer is gepasseerd.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 7

Start opbouw

01:43u

Koninging Emmalaan - Schoemakerstraat

Afbreken vanaf:

03:33u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:43u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.88km

11.43km

~02:03u

~02:40u

~02:18u

~03:33u

0:15

0:53

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en tijdelijke stremming van de parallelrijbaan
van de Schoemakerstraat.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier linksaf naar de fietsoversteekplaats van de hoofdrijbaan van de
Schoemakerstraat .
LET OP: Waarschuw de lopers voor de 'biggenruggen' (betonblokken) op de
fietsoversteekplaats
Verkeersinstructies
Verkeer uit zuidelijke richting op de parallelbaan van de Schoemakerstraat kan vrij in
oostelijke richting rechtsafslaan de Koningin Emmalaan op.
Bijzonderheden:
Zorg voor maximale zichtbaarheid van de 'biggenruggen' bij de oversteekplaats.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 8

Start opbouw

01:43u

Oversteek Schoemakerstraat

Afbreken vanaf:

03:34u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:43u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

0.90km

11.45km

~02:03u

~02:40u

~02:18u

~03:34u

0:15

0:53

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de Schoemakerstraat.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers steken hier de hoofdrijbaan van de Schoemakerstraat over naar het parallel
gelegen fietspad aan de overkant en slaan links af.
LET OP: Waarschuw de lopers voor de 'biggenruggen' (betonblokken) op de
fietsoversteekplaats
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren: Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te
stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers: Verleen wachtende voertuigen op een
gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef heldere instructies.
Fietsers wordt geadviseerd om niet op het hardloopparcours maar samen met het
autoverkeer op de hoofdrijbaan te rijden.
Bijzonderheden:
Dit is een van de drukke punten van de Droomtijdloop. Neem in geval van problemen
contact op met de veiligheidscoordinator. Hij kan versterking van politie of het
motorbegeleidingsteam vragen.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 9

Start opbouw

01:43u

Schoemakerstraat - Christiaan Huygensweg

Afbreken vanaf:

03:34u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:43u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.00km

11.55km

~02:03u

~02:41u

~02:19u

~03:34u

0:15

0:53

Opbouw:
Plaats het hek volgens de foto op het fietspad.
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de Christiaan Huygensweg

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken de Christiaan Huygensweg over en slaan rechtsaf het fietspad parallel aan
de Huygensweg op.
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren:
Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers:
Verleen wachtende voertuigen op een gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef
heldere instructies.
Bijzonderheden:
Bied indien alternatieve routes aan, en houd hierbij rekening met andere stremmingen agv
de Droomtijdloop.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 10

Start opbouw

01:44u

Christiaan Huygensweg - Mekelweg

Afbreken vanaf:

03:36u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:44u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.30km

11.85km

~02:04u

~02:42u

~02:21u

~03:36u

0:16

0:54

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het fietspad langs de
Mekelweg

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers komen vanaf het fietspad langs de Christiaan Huygensweg en gaan het fietspad
langs de Mekelweg op.
Verkeersinstructies
Fietsers wordt geadviseerd om niet op het hardloopparcours maar samen met het
autoverkeer op de hoofdrijbaan te rijden.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 11

Start opbouw

01:44u

Mekelweg - Landbergstraat

Afbreken vanaf:

03:37u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:44u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.35km

11.90km

~02:04u

~02:42u

~02:21u

~03:37u

0:16

0:55

Opbouw:
Deze post bestaat alleen nog in theorie. De
Landbergstraat is geen serieuze zijstraat meer.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 12

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:45u

Mekelweg - Jaffalaan

Afbreken vanaf:

03:37u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:45u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.42km

11.97km

~02:05u

~02:42u

~02:22u

~03:37u

0:17

0:55

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het kruispunt

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken hier via het fietspad de Jaffalaan over en volgen dan linksaf het fietspad
langs de Jaffalaan.
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren:
Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers:
Verleen wachtende voertuigen op een gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef
heldere instructies.
Bijzonderheden:
Verzoek fietsers om gebruik te maken van de autorijbaan.
LET OP: Informeer automobilisten richting Schoemakerstraat dat ook daar een stremming
is.

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 13

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:45u

Jaffalaan - Leeghwaterstraat

Afbreken vanaf:

03:39u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:45u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.66km

12.21km

~02:05u

~02:43u

~02:23u

~03:39u

0:18

0:56

Opbouw:
Omdat lopers hier altijd over het fietspad van de
Jaffalaan lopen is het niet nodig om de
Leegwaterstraat af te sluiten.
Op deze post zijn dus geen
verkeersmaatregelen nodig.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 14

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:46u

Jaffalaan - Rotterdamseweg

Afbreken vanaf:

03:40u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:46u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.76km

12.31km

~02:06u

~02:43u

~02:24u

~03:40u

0:18

0:56

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het kruispunt met de
Rotterdamsweg

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken hier via het fietspad de Rotterdamsweg over. Instrueer de lopers dat ze het
fietspad blijven volgen.
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren:
Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers:
Verleen wachtende voertuigen op een gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef
heldere instructies.
Bijzonderheden:
Er zijn 2 omrijdmogelijkheden voor automobilisten:
1) Via de A13.
2) Via de Sint Sebastiaansbrug en de Kruithuisweg.
Zie hiervoor ook de bereikbaarheidsplattegrond die is bijgevoegd bij de postinstructie

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 15

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:46u

van Barenstraat - Lausbergstraat

Afbreken vanaf:

03:40u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:46u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.81km

12.36km

~02:06u

~02:43u

~02:24u

~03:40u

0:18

0:56

Opbouw:
Span een lint over het fietspad dat van links
komt.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers blijven hier het fietspad richting de fietsbrug over de Schie volgen.
Verkeersinstructies
Fietsers volgen zoveel mogelijk de autoweg
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 16

Start opbouw

01:47u

Lausbergstraat - Proosdijpad

Afbreken vanaf:

03:41u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:47u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

1.98km

12.53km

~02:07u

~02:44u

~02:26u

~03:41u

0:19

0:57

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het fietspad.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtsaf het Proosdijpad langs de Delftse Schie op.
Sluit het fietspad volgens de situatieschets af voor fietser die vanaf de fietsersbrug komen.
Zij kunnen over de Lausbergstraat hun weg vervolgen.
Verkeersinstructies
Fietsers mogen hier niet op het parcours. Zij kunnen gebruik maken van de parallelweg
(Lausbergstraat).
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 17

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:47u

Proosdijpad - Machteld van Meterenlaan

Afbreken vanaf:

03:42u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:47u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.02km

12.57km

~02:07u

~02:44u

~02:26u

~03:42u

0:19

0:57

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor langs het water.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 18

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:47u

Proosdijpad - Agatha van Leidenlaan

Afbreken vanaf:

03:43u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:47u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.25km

12.80km

~02:07u

~02:45u

~02:28u

~03:43u

0:20

0:58

Opbouw:
Sluit de zijstraat af met het hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De hardlooproute volgt de Schie / Proosdijpad
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 19

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:48u

Scheepmakerij - Herenpad

Afbreken vanaf:

03:43u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:48u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.27km

12.82km

~02:08u

~02:45u

~02:28u

~03:43u

0:20

0:58

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen nodig

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De hardlooproute volgt de Schie / Proosdijpad
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 20

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:48u

Scheepmakerij - Herenpad 2

Afbreken vanaf:

03:44u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:48u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.30km

12.85km

~02:08u

~02:45u

~02:28u

~03:44u

0:20

0:58

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen nodig

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De hardlooproute volgt de Schie / Proosdijpad
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 21

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:48u

Scheepmakerij - Werfpad

Afbreken vanaf:

03:44u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:48u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.34km

12.89km

~02:08u

~02:45u

~02:28u

~03:44u

0:20

0:58

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen nodig

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De hardlooproute volgt de Schie / Proosdijpad
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 22

Start opbouw

01:49u

Hertog Govertkade - Rotterdamseweg

Afbreken vanaf:

03:45u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:49u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.55km

13.10km

~02:09u

~02:46u

~02:30u

~03:45u

0:21

0:59

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers volgen hier het water en gaan van de Hertog Govertkade de Kanaalweg op.
Verkeersinstructies
Fietsers kunnen, mits er voldoende ruimte is tussen de lopers, gedoseerd over het
parcours naar de fietsersbrug (Hambrug)
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 23

Start opbouw

01:49u

Kanaalweg - Diamantpad / Hambrug

Afbreken vanaf:

03:46u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:49u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.65km

13.20km

~02:09u

~02:46u

~02:30u

~03:46u

0:21

0:59

Opbouw:
Zet het hek half op de stoep en half op het
fietspad dat vanaf de Hambrug komt.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers gaan rechtdoor langs het water over de Kanaalweg.
Verkeersinstructies
Fietsers mogen hier, mits zij de lopers niet hinderen, de Kanaalweg richting
Rotterdamsweg of Mekelweg op.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 24

Start opbouw

01:50u

Kanaalweg - Kanaalpad

Afbreken vanaf:

03:48u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:50u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.85km

13.40km

~02:10u

~02:47u

~02:32u

~03:48u

0:22

1:00

Opbouw:
Blokkeer het fietspad vanaf de Mekelweg
(Kanaalpad) deels met het hek.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers gaan rechtdoor langs het water over de Kanaalweg.
Verkeersinstructies
Fietsers mogen hier, mits zij de lopers niet hinderen, de Kanaalweg richting het centrum
op.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 25

Start opbouw

01:50u

Kanaalweg - Prof. Snijdersstraat

Afbreken vanaf:

03:48u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:50u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.87km

13.42km

~02:10u

~02:47u

~02:32u

~03:48u

0:22

1:00

Opbouw:
Blokkeer het fietspad vanaf de Mekelweg (Prof.
Snijdersstraat) deels met het hek.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers gaan rechtdoor langs het water over de Kanaalweg.
Verkeersinstructies
Fietsers mogen hier, mits zij de lopers niet hinderen, de Kanaalweg richting het centrum
op.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 26

Start opbouw

01:50u

Kanaalweg - Prof. Schermerhornstraat

Afbreken vanaf:

03:48u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:50u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.95km

13.50km

~02:10u

~02:47u

~02:33u

~03:48u

0:22

1:00

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen nodig

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers gaan rechtdoor langs het water over de Kanaalweg.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 27

Start opbouw

01:50u

Kanaalweg - Prof. Van Itersonpad

Afbreken vanaf:

03:49u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:50u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

2.99km

13.54km

~02:10u

~02:48u

~02:33u

~03:49u

0:22

1:00

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen nodig

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers gaan rechtdoor langs het water over de Kanaalweg.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 28

Start opbouw

01:51u

Kanaalweg - Botanistraat

Afbreken vanaf:

03:50u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:51u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.18km

13.73km

~02:11u

~02:48u

~02:34u

~03:50u

0:23

1:01

Opbouw:
Zet het hek op de zijweg

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers gaan rechtdoor langs het water over de Kanaalweg.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 29

Start opbouw

01:51u

Kanaalweg - Oostpoortbrug

Afbreken vanaf:

03:51u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:51u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.28km

13.83km

~02:11u

~02:49u

~02:35u

~03:51u

0:23

1:02

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan linksaf de Oostpoortbrug over. Lopers lopen zoveel mogelijk rechts op de
brug.
Verkeersinstructies
Fietsers kunnen, mits er voldoende ruimte is, links van de lopers gebruik maken van de
Oostpoortbrug. Adviseer fietser verder gebruik te maken van de Ezelsveldlaan, en NIET
van de Oostpoort.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 30

Start opbouw

01:51u

Ezelsveldlaan - Oostpoort

Afbreken vanaf:

03:51u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:51u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.35km

13.90km

~02:11u

~02:49u

~02:36u

~03:51u

0:24

1:02

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers komen vanaf de Oostpoortbrug en gaan de Oostpoort onderdoor. Waarschuw de
lopers voor de paaltjes!
Verkeersinstructies
Laat fietsers, indien ze de Schie over willen, bij voorkeur gebruik maken van de Sint
Sebastiaansbrug. Als er voldoende ruimte is kunnen er gedoseerd fietsers ook gebruik
maken van de Oostpoortbrug.
Fietsers richting het centrum wordt geadviseerd via de Ezelsveldlaan te fietsen.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 31

Start opbouw

01:52u

Oostpoort - Oosteinde

Afbreken vanaf:

03:51u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:52u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.40km

13.95km

~02:12u

~02:49u

~02:36u

~03:51u

0:24

1:02

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken hier de brug over naar de rechterzijde van het Oosteinde.
Als de paaltjes niet verwijderd zijn: Waarschuw de lopers hier dan voor en omwikkel de
paaltjes met lint.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers die de stad uit willen via de Sint Sebastiaansbrug te fietsen. Autoverkeer
komende van het Oosteinde mag alleen het parcours oversteken als er RUIM
VOLDOENDE ruimte is tussen de lopers.
Bijzonderheden:
Auto's mogen hun weg NIET vervolgen aan de Noordzijde van het Oosteinde, maar
moeten via de Oranje Plantage.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 32

Start opbouw

01:52u

Oosteinde - Oranje Plantage

Afbreken vanaf:

03:52u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:52u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.43km

13.98km

~02:12u

~02:49u

~02:36u

~03:52u

0:24

1:02

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan het Oosteinde op.
Verkeersinstructies
Automobilisten kunnen gebruik maken van de Oranje Plantage, NIET van het Oosteinde.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 33

Start opbouw

01:52u

Oosteinde - Oranjestraat

Afbreken vanaf:

03:53u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:52u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.58km

14.13km

~02:12u

~02:50u

~02:37u

~03:53u

0:24

1:03

Opbouw:
Zet het hek op de zijstraat van het parcours

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 34

Start opbouw

01:53u

Oosteinde - Hopstraat

Afbreken vanaf:

03:53u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:53u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.68km

14.23km

~02:13u

~02:50u

~02:38u

~03:53u

0:25

1:03

Opbouw:
Zet het hek op de zijstraat van het parcours

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 35

Start opbouw

01:53u

Oosteinde - Harmenkokslaan

Afbreken vanaf:

03:54u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:53u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.74km

14.29km

~02:13u

~02:50u

~02:38u

~03:54u

0:25

1:03

Opbouw:
Zet het hek op de zijstraat van het parcours

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 36

Start opbouw

01:53u

Oosteinde - Donkerstraat

Afbreken vanaf:

03:54u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:53u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.80km

14.35km

~02:13u

~02:50u

~02:39u

~03:54u

0:25

1:03

Opbouw:
Zet het hek op de zijstraat van het parcours

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 37

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:53u

Oosteinde - Nieuwe Langendijk

Afbreken vanaf:

03:55u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:53u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.85km

14.40km

~02:13u

~02:51u

~02:39u

~03:55u

0:25

1:04

Opbouw:
Bouw met hekken en lint een keerlus voor het
verkeer op de Nieuwe Langendijk. Zorg voor
een hek en lint aan het einde van het Oosteinde
om lopers de stoep op te sturen.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan hier (via de stoep!) linksaf, zodat de Nieuwe Langendijk vrij blijft voor een
keerlus.
Verkeersinstructies
Vrouwenrecht en Oude Langendijk zijn afgesloten voor het verkeer. Verkeer kan hier
keren.
Bijzonderheden:
Werk voor het opbouwen van de keerlus en het begeleiden van het verkeer samen met
post 46 (hoek Vrouwenregt)

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 38

Start opbouw

01:54u

Oude Langendijk - Burgwal

Afbreken vanaf:

03:55u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:54u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

3.95km

14.50km

~02:14u

~02:51u

~02:40u

~03:55u

0:26

1:04

Opbouw:
Bouw met hekken en lint de bocht voor de
lopers de Burgwal op.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers komende vanaf het Oosteinde over de Nieuwe Langendijk slaan hier links af de
rechterzijde van de Burgwal op.
Verkeersinstructies
Informeer fietsers over het parcours. Belangrijk om te melden is dat ook de volgende
wegen / bruggen (gedeeltelijk) zijn afgesloten:
- Verwersdijk
- Oosteinde
- Oostpoortbrug
Bijzonderheden:
Zorg voor voldoende lint!

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 39

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:54u

Burgwal - Beestenmarkt

Afbreken vanaf:

03:56u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:54u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.02km

14.57km

~02:14u

~02:51u

~02:40u

~03:56u

0:26

1:04

Opbouw:
Bouw met hekken en lint de bocht voor de
lopers de Burgwal op.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtsaf en blijven op de Burgwal.
Verkeersinstructies
Adviezen voor fietsers:
- Fietsers in noordelijke richting: gebruik Markt, Koornmarkt en Voorstraat
- Fietsers in zuidelijke richting: Gebruik de Bastiaansbrug
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 40

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:54u

Burgwal - Jozefstraat

Afbreken vanaf:

03:57u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:54u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.10km

14.65km

~02:14u

~02:52u

~02:41u

~03:57u

0:26

1:04

Opbouw:
Gebruik lint en de beschikbare hekken om het
parcours te markeren.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor richting de Jacob Gerritstraat.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 41

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:54u

Burgwal - Brabantse Turfmarkt

Afbreken vanaf:

03:57u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:54u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.15km

14.70km

~02:14u

~02:52u

~02:41u

~03:57u

0:27

1:05

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan hier rechts af de Jacob Geritstraat in. Zorg er met lint voor dat dit voor zowel
lopers als omstanders duidelijk is.
Verkeersinstructies
Vraag fietsers om geen gebruik te maken van de Jacob Gerritstraat maar om om te fietsen
via de Molstraat en de Koornmarkt.
Bijzonderheden:
Neem voldoende lint mee voor aanduiding van het parcours!

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 42

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:54u

Jacob Gerritstraat - Kromstraat

Afbreken vanaf:

03:57u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:54u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.18km

14.73km

~02:14u

~02:52u

~02:41u

~03:57u

0:27

1:05

Opbouw:
Zet de uitgang van de Kromstraat af met het
hek, zodat fietsers zien dat er een evenement
gaande is. Hiermee wordt voorkomen dat
fietsers zomaar het parcours op duiken.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor, door de Jacob Gerritstraat
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 43

Start opbouw

01:55u

Jacob Gerritstraat - Oude Langendijk

Afbreken vanaf:

03:58u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:55u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.25km

14.80km

~02:15u

~02:52u

~02:42u

~03:58u

0:27

1:05

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de kruising.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers komen uit de Jacob Gerritstraat, steken hier de Oude Langendijk over en
vervolgen hun weg over de markt.
Waarschuw lopers bij regen voor de mogelijk gladde ondergrond.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers die richting de Koepoortbrug gaan om te fietsen via de Markt en de
Voldersgracht. Bij het Vrouwjuttenland kunnen zij dan 1x het parcours oversteken.
Als fietsers toch de Oude Langendijk zouden volgen komen ze nogmaals in de knoop met
het parcours bij het kruispunt van de Oude / Nieuwe Langendijk - Vrouwenregt - Oosteinde
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 44

Start opbouw

01:55u

Jacob Gerritstraat - Markt

Afbreken vanaf:

03:58u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:55u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.28km

14.83km

~02:15u

~02:52u

~02:42u

~03:58u

0:27

1:05

Opbouw:
Gebruik lint en hekken voor aanduiding van het
parcours.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier met een ruime bocht rechtsaf de Markt op. Daar staan de waterposten.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers richting Koepoortbrug om het parcours over te steken bij de
Voldersgracht / Vlamingstraat.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 45

Start opbouw

01:55u

Markt - Oude Langendijk

Afbreken vanaf:

03:58u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:55u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.35km

14.90km

~02:15u

~02:52u

~02:43u

~03:58u

0:27

1:05

Opbouw:
Gebruik lint en hekken voor aanduiding van het
parcours.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers verlaten hier de Markt door 'tegen het verkeer in' de Oude Langendijk op te gaan.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers richting Koepoortbrug om het parcours over te steken bij de
Voldersgracht / Vlamingstraat.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 46

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:55u

Oude Langendijk - Vrouwenregt

Afbreken vanaf:

03:59u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:55u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.48km

15.03km

~02:15u

~02:53u

~02:44u

~03:59u

0:28

1:06

Opbouw:
Bouw met hekken en lint een keerlus voor het
verkeer op de Nieuwe Langendijk. Gebruik lint
voor aanduiding van het parcours.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan hier linksaf het Vrouwenregt op.
Verkeersinstructies
Automobilisten hebben hier weinig keus: Omkeren is voor vrijwel iedereen de beste optie.
Via de Oranje Plantage zullen de meeste automobilisten hun bestemming kunnen
bereiken.
Waarschuw automobilisten die het Oosteinde op willen dat het einde van het Oosteinde
OOK afgesloten is.
Bijzonderheden:
Deze post valt deels samen met post 37. Lopers komen hier van de Markt en gaan links af
het Vrouwenregt op. LET OP: Lopers lopen hier op de LINKER wegehelft, en lopen dus
'tegen het verkeer in'.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 47

Start opbouw

01:56u

Vrouwenregt - Trompetstraat

Afbreken vanaf:

04:00u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:56u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.53km

15.08km

~02:16u

~02:53u

~02:44u

~04:00u

0:28

1:06

Opbouw:
Zet de Trompetstraat af met het hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor over het Vrouwenregt.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 48

Start opbouw

01:56u

Vrouwjuttenland - Vlamingstraat

Afbreken vanaf:

04:00u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:56u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.60km

15.15km

~02:16u

~02:53u

~02:44u

~04:00u

0:28

1:06

Opbouw:
Plaats hekken op de zijstraten

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor het Vrouwjuttenland op. Zet aan weerszijden van het
Vrouwjuttenland de weg af met lint.
Verkeersinstructies
Fietsers kunnen hier gedoseerd het parcours oversteken. Dit is de advies oversteekplaats
voor oost-west en vice versa fietsverkeers.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 49

Start opbouw

01:56u

Vrouwjuttenland - Rietveld

Afbreken vanaf:

04:01u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:56u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.70km

15.25km

~02:16u

~02:54u

~02:45u

~04:01u

0:29

1:07

Opbouw:
Zet de zijstraat af met het hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor over het Vrouwjuttenland richting het Doelenplein.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 50

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

01:56u

Vrouwjuttenland - Choorstraat

Afbreken vanaf:

04:01u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:56u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.72km

15.27km

~02:16u

~02:54u

~02:45u

~04:01u

0:29

1:07

Opbouw:
Gebruik lint en een hek voor aanduiding van het
parcours.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor over het Vrouwjuttenland richting het Doelenplein.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 51

Start opbouw

01:57u

Verwersdijk - Vaandelstraat

Afbreken vanaf:

04:02u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:57u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

4.81km

15.36km

~02:17u

~02:54u

~02:46u

~04:02u

0:29

1:07

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechts af om het Doelenplein heen de Vaandelstraat in.
Verkeersinstructies
Probeer ervoor te zorgen dat automobilisten nog wel een 180graden bocht kunnen maken
om terug te keren op de Verwersdijk.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 52

Start opbouw

01:57u

Vaandelstraat - Raam

Afbreken vanaf:

04:03u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:57u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.00km

15.55km

~02:17u

~02:55u

~02:47u

~04:03u

0:30

1:08

Opbouw:
Zet de zijwegen af met de beschikbare hekken.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor vanuit de Vaandelstraat de Fortuynstraat in.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 53

Start opbouw

01:58u

Fortuinstraat - Oostplantsoen

Afbreken vanaf:

04:04u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:58u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.12km

15.67km

~02:18u

~02:55u

~02:48u

~04:04u

0:30

1:08

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan hier linksaf het Oostplantsoen op. Zorg ervoor dat lopers RECHTS houden.
Iets verderop kunnen er auto's rijden op de linker weghelft.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers die de Schie over willen steken gebruik te maken van de Koepoortbrug
omdat de Plantagebrug deels is afgesloten.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 54

Start opbouw

01:58u

Oostplantsoen - Doelenstraat

Afbreken vanaf:

04:05u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:58u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.22km

15.77km

~02:18u

~02:55u

~02:49u

~04:05u

0:30

1:09

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en gedeeltelijke stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor over het Oostplantsoen richting de Plantagebrug en moeten
RECHTS houden.

Adviseer fietsers die de Schie willen oversteken gebruik te maken van de Koepoortbrug of
de Reineveldbrug. De Plantagebrug is deels afgezet.
Verkeersinstructies
Via één weghelft van de Oranje Plantage blijft de Paardenmarkt bereikbaar. Verkeer
komend vanaf de Paardenmarkt is gestremd. Adviseer om te rijden via de van der
Mastenstraat of te wachten op een rustig moment als het verantwoord is doorgang te
geven.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 55

Start opbouw

01:59u

Oostplantsoen - Kantoorgracht

Afbreken vanaf:

04:06u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:59u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.40km

15.95km

~02:19u

~02:56u

~02:50u

~04:06u

0:31

1:09

Opbouw:
Zet de Kantoorgracht deels af met het hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier bijna rechts af de Plantagebrug over. Lopers moeten hier rechts houden.
De toegang vanaf de Kantoorgracht naar het Oostplantsoen wordt afgezet een hek
Verkeersinstructies
Automobilisten van en naar de Paardenmarkt kunnen voorzichtig gebruik maken van de
niet afgesloten weghelft.
Bijzonderheden:
Fietsers kunnen in beperkte mate gebruik maken van de linkerzijde van de Plantagebrug.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 56

Start opbouw

01:59u

Oostplantsoen - Geerweg

Afbreken vanaf:

04:06u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:59u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.41km

15.96km

~02:19u

~02:56u

~02:50u

~04:06u

0:31

1:09

Opbouw:
Geerweg niet afsluiten. Verkeer komend vanaf
Koningsplein heeft toegang tot Geerweg.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier bijna rechts af de Plantagebrug over. Lopers houden hier rechts.
Verkeersinstructies
Automobilisten van en naar de Paardenmarkt kunnen voorzichtig gebruik maken van de
niet afgesloten weghelft.
Fietsers kunnen in beperkte mate gebruik maken van de linkerzijde van de Plantagebrug.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 57

Start opbouw

01:59u

Oostplantsoen - Plantagebrug

Afbreken vanaf:

04:06u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:59u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.42km

15.97km

~02:19u

~02:56u

~02:50u

~04:06u

0:31

1:09

Opbouw:
Gebruik het beschikbare hek en lint voor
aanduiding van het parcours en gedeeltelijke
stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechts af de Plantagebrug over. Lopers houden hier RECHTS.
Verkeersinstructies
Automobilisten van en naar de Paardenmarkt kunnen voorzichtig gebruik maken van de
niet afgesloten weghelft.
Fietsers kunnen in beperkte mate gebruik maken van de noordzijde van de Plantagebrug.
Zet het parcours hier af met de aanwezige pionnen en eventueel lint.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 58

Start opbouw

01:59u

Aan 't Verlaat - Oostsingel

Afbreken vanaf:

04:06u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 01:59u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.48km

16.03km

~02:19u

~02:56u

~02:51u

~04:06u

0:31

1:09

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en gedeeltelijke stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken hier de Oostsingel over en gaan rechtdoor het Aan 't Verlaat op.
Verkeersinstructies
Fietsers kunnen in beperkte mate gebruik maken van de noordzijde van de Plantagebrug.
Zolang er lopers passeren: Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te
stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers: Verleen wachtende voertuigen op een
gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef heldere instructies.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 59

Start opbouw

02:00u

Aan 't Verlaat - van Miereveltlaan

Afbreken vanaf:

04:08u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:00u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.68km

16.23km

~02:20u

~02:57u

~02:52u

~04:08u

0:32

1:10

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de van Miereveltlaan.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
De lopers steken hier de van Miereveltlaan / St. Jorisweg over.
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren: Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te
stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers: Verleen wachtende voertuigen op een
gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef heldere instructies.
Bijzonderheden:
Gedurende lange tijd zal het voor automobilisten onmogelijk zijn om het parcours te
kruisen. Advies aan automobilisten is om te rijden via de A13.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 60

Start opbouw

02:00u

Aan 't Verlaat - uitrit

Afbreken vanaf:

04:08u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:00u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

5.74km

16.29km

~02:20u

~02:57u

~02:53u

~04:08u

0:32

1:10

Opbouw:
Span een lint voor de uitrit van deze
studentenflat.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 61

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:01u

Aan 't Verlaat - Sluisje

Afbreken vanaf:

04:10u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:01u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

6.00km

16.55km

~02:21u

~02:58u

~02:55u

~04:10u

0:33

1:11

Opbouw:
Geen verkeersmaatregelen nodig.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor, de A13 onderdoor.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 62

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:01u

Aan 't Verlaat - Sint Jorispad (onder viaduct)

Afbreken vanaf:

04:10u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:01u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

6.05km

16.60km

~02:21u

~02:58u

~02:55u

~04:10u

0:33

1:12

Opbouw:
Sluit het omhoog lopende fietspad deels af een
hek en lint.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtdoor het viaduct onder de A13 door.
Verkeersinstructies
Doel is dat fietsers er wel langskunnen, maar zien dat er een evenement gaande is.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 63

Start opbouw

02:02u

Aan 't Verlaat - Trimmerspad

Afbreken vanaf:

04:12u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:02u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

6.20km

16.75km

~02:22u

~02:59u

~02:56u

~04:12u

0:34

1:12

Opbouw:
Gebruik het beschikbare lint voor aanduiding
van het parcours en stremming van de
kruising.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier rechtsaf de fietserbrug over.
Verkeersinstructies
Fietsers in de richting van het A13-viaduct adviseren om in de looprichting mee te fietsen
en dan rechtsaf te slaan de Tweemolentjeskade op. Bij voorkeur niet tegen de looprichting
in fietsen.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 64

Start opbouw

02:02u

Botenpad - Tweemolentjeskade

Afbreken vanaf:

04:12u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:02u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

6.25km

16.80km

~02:22u

~02:59u

~02:56u

~04:12u

0:34

1:12

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de kruising.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken hier de Tweemolentjeskade over en gaan het Botenpad op.
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren: Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te
stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers: Verleen wachtende voertuigen op een
gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef heldere instructies.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 65

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:02u

Botenpad - Bieslandsepad

Afbreken vanaf:

04:13u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:02u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

6.45km

17.00km

~02:22u

~03:00u

~02:58u

~04:13u

0:35

1:13

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier naar links. Markeer de route met lint
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 66

Start opbouw

02:04u

Bieslandsepad - Houtpad

Afbreken vanaf:

04:16u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:04u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

6.83km

17.38km

~02:24u

~03:01u

~03:00u

~04:16u

0:36

1:14

Opbouw:
Lopers blijven het Bieslandsepad volgen (buigt
naar rechts).

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 67

Start opbouw

02:05u

Bieslandsepad - Korftlaan

Afbreken vanaf:

04:18u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:05u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

7.10km

17.65km

~02:25u

~03:02u

~03:02u

~04:18u

0:37

1:15

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier linksaf, via de kortste weg, de Korftlaan op.
Adviseer lopers om zoveel mogelijks rechts te lopen op de Korftlaan.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 68

Start opbouw

02:06u

Korftlaan - Houtpad

Afbreken vanaf:

04:21u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:06u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

7.45km

18.00km

~02:26u

~03:03u

~03:05u

~04:21u

0:38

1:17

Opbouw:
Lopers gaan rechtdoor het donkere deel van de
Korftlaan op.
Dit gedeelte van het parcours zal worden
verlicht met fakkels.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
nvt
Verkeersinstructies
nvt
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 69

Start opbouw

02:08u

Korftlaan - Noordeindseweg

Afbreken vanaf:

04:24u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:08u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

7.95km

18.50km

~02:28u

~03:05u

~03:08u

~04:24u

0:40

1:18

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan hier bij de platte molen rechtsaf de Noordeindseweg op.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers, indien mogelijk, een alternatieve route te kiezen.
Bijzonderheden:
Dit is het donkerste deel van de Droomtijdloop! Plaats fakkels aan weerszijden van de
Korftlaan en Noordeindseweg tot aan het Virulypad.

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 70

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:08u

Noordeindseweg - Virulypad

Afbreken vanaf:

04:26u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:08u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

8.15km

18.70km

~02:28u

~03:06u

~03:10u

~04:26u

0:41

1:19

Opbouw:
Plaats het hek half op het Virulypad

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers vervolgen hun weg over de Noordeindseweg.
Verkeersinstructies
Adviseer fietsers om in de looprichting mee te fietsen.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 71

Start opbouw

02:11u

Noordeindseweg - Kooltuin

Afbreken vanaf:

04:31u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:11u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

8.97km

19.52km

~02:31u

~03:09u

~03:16u

~04:31u

0:44

1:22

Opbouw:
Plaats het hek half op de Kooltuinen

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor over de Noordeindseweg, en houden zoveel mogelijk rechts.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 72

Start opbouw

02:12u

Noordeindseweg - Vrijenban

Afbreken vanaf:

04:33u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:12u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.16km

19.71km

~02:32u

~03:09u

~03:17u

~04:33u

0:45

1:23

Opbouw:
Plaats het hek half op de Vrijenban

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor en moeten zoveel mogelijk rechts houden.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 73

Start opbouw

02:12u

Noordeindseweg - Graaf Willem II Laan

Afbreken vanaf:

04:33u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:12u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.21km

19.76km

~02:32u

~03:10u

~03:18u

~04:33u

0:45

1:23

Opbouw:
Zet de Graaf Willem II laan af met het hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor en moeten zoveel mogelijk rechts houden.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 74

Start opbouw

02:12u

Noordeindseweg - Post van der Burgstraat

Afbreken vanaf:

04:33u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:12u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.25km

19.80km

~02:32u

~03:10u

~03:18u

~04:33u

0:45

1:23

Opbouw:
Zet de Post van der Burgstraat af met het
beschikbare hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor over de Noordeindseweg en moeten zoveel mogelijk rechts
houden.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 75

Start opbouw

02:13u

Noordeindseweg - Delftsestraatweg

Afbreken vanaf:

04:34u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:13u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.35km

19.90km

~02:33u

~03:10u

~03:19u

~04:34u

0:45

1:23

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van het kruispunt

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers houden het fietspad aan richting de oversteek bij de stoplichten
Verkeersinstructies
De Noordeindseweg is tijdens de loop bij drukte gestremd voor autoverkeer. Op rustige
momenten kan bestemmingsverkeer de Noordeindsweg op.
Bijzonderheden:
Automobilisten met bestemming Emerald kunnen linksaf via de Pauwmolen Emerald
bereiken. De paaltjes die daar normaal op de weg staan zullen speciaal voor de
Droomtijdloop verwijderd worden.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 76

Start opbouw

02:13u

Delftsestraatweg - Zuideindsweg

Afbreken vanaf:

04:34u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:13u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.40km

19.95km

~02:33u

~03:10u

~03:19u

~04:34u

0:46

1:24

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de Delftsestraatweg.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken via de fietsoversteekplaats de Delftsestraatweg over
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren: Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te
stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers: Verleen wachtende voertuigen op een
gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef heldere instructies.
Bijzonderheden:
Automobilisten uit de richting Pijnacker met bestemming Emerald kunnen linksaf via de
Pauwmolen Emerald bereiken. De paaltjes die daar normaal op de weg staan zullen
speciaal voor de Droomtijdloop verwijderd worden. Veerkeer vanuit Pijnacker kan vrij
linksaf slaan de Zuideindseweg op.

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 77

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:13u

Zuideindsweg - Delftsestraatweg (fietspad)

Afbreken vanaf:

04:35u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:13u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.43km

19.98km

~02:33u

~03:10u

~03:19u

~04:35u

0:46

1:24

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan rechtsaf het fietspad langs het water op.
Verkeersinstructies
Automobilisten uit de richting Pijnacker met bestemming Emerald kunnen linksaf via de
Pauwmolen Emerald bereiken. De paaltjes die daar normaal op de weg staan zullen
speciaal voor de Droomtijdloop verwijderd worden.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 78

Start opbouw

02:15u

Delftsestraatweg - Laan der Zeven Linden

Afbreken vanaf:

04:38u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:15u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.88km

20.43km

~02:35u

~03:12u

~03:22u

~04:38u

0:47

1:25

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de Laan der Zeven Linden

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers steken de Laan der Zeven Linden over en slaan daarna linksaf.
Verkeersinstructies
Zolang er lopers passeren: Geef al het verkeer dat het parcours wil kruisen de instructie te
stoppen en te wachten.
Als er voldoende ruimte is tussen de lopers: Verleen wachtende voertuigen op een
gedoseerde en veilige manier doorgang. Geef heldere instructies.
Bijzonderheden:
Zorg er met lint voor dat het voor lopers duidelijk is dat ze linksaf moeten.

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 79

Start opbouw

02:15u

Laan der Zeven Linden - Padmoes

Afbreken vanaf:

04:38u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:15u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

9.90km

20.45km

~02:35u

~03:12u

~03:22u

~04:38u

0:47

1:25

Opbouw:
Zet aan weerszijden van het parcours een hek.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 80

Start opbouw

02:15u

Laan der Zeven Linden - Dukaatstraat

Afbreken vanaf:

04:39u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:15u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

10.07km

20.62km

~02:35u

~03:13u

~03:24u

~04:39u

0:48

1:26

Opbouw:
Zijstraat afzetten met het beschikbare hek

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 81

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:16u

Laan der Zeven Linden - Penningpad

Afbreken vanaf:

04:41u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:16u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

10.25km

20.80km

~02:36u

~03:13u

~03:25u

~04:41u

0:49

1:27

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan RECHTS AF, het Penningpad op.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 82

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:16u

Penningpad - Dukaatstraat

Afbreken vanaf:

04:41u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:16u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

10.30km

20.85km

~02:36u

~03:14u

~03:25u

~04:41u

0:49

1:27

Opbouw:
Zet de zijstraten (Dukaatstraat) af met de
beschikbare hekken.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor over het Penningpad.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 83

Start opbouw

02:16u

Penningpad - Pondstraat

Afbreken vanaf:

04:41u

Onbemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:16u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

10.35km

20.90km

~02:36u

~03:14u

~03:26u

~04:41u

0:49

1:27

Opbouw:
Zet de zijstraten af met lint.

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan rechtdoor.
Verkeersinstructies
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Droomtijdloop 2021

Parcourspost 84

Start opbouw

02:16u

Penningpad - Rijksstraatweg

Afbreken vanaf:

04:42u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:16u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

10.40km

20.95km

~02:36u

~03:14u

~03:26u

~04:42u

0:49

1:27

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers slaan rechtsaf het fietspad langs de Rijksstraatweg op.
Verkeersinstructies
Vraag fietsers zoveel mogelijk gebruik te maken van de auto rijbaan.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

Parcourspost 85

Droomtijdloop 2021
Start opbouw

02:17u

Uitgang Ranzijn

Afbreken vanaf:

04:42u

Bemand

De start van de Droomtijdloop 2021 is om 02:00u. De lopers lopen 2 rondes van ruim 10,5km en passeren dus
twee keer.
Zorg ervoor dat je in ieder geval om 02:17u aanwezig bent om jouw post af te zetten met lint en eventueel
aanwezige hekken volgens onderstaande postinstructies.
Doorkomsttijden en afstanden
1e passage
2e passage
km-punt
Doorkomst
1e loper
Doorkomst
laatste loper
Verwachte duur
van stremming

10.50km

21.00km

~02:37u

~03:14u

~03:27u

~04:42u

0:49

1:27

Opbouw:
Gebruik lint voor aanduiding van het parcours
en stremming van de splitsing

LET OP: Alle tijden worden weergegeven in ZOMERTIJD

Aanduiden loopparcours:
Lopers gaan hier over het fietspad langs de Rijksstraatweg.
Verkeersinstructies
Het parkeerterrein van Ranzijn wordt gebruikt voor de deelnemers aan de Droomtijdloop.
Er zullen al lopers met de auto willen vertrekken voordat de laatste lopers gefinished zijn.
Zorg ervoor dat auto's hier alleen het fietspad oversteken als er voldoende ruimte is tussen
de lopers.
Bijzonderheden:

Situatieschets

= Lint spannen

