
Met uw medewerking zorgen wij weer voor een geslaagde  

Volta Limburg Classic 
 
In het eerste weekend van april wordt traditiegetrouw de Volta Limburg Classic verreden. Sinds 2017 
wordt er naast de herenkoers ook een dameskoers op zaterdag verreden. Net als de heren zullen ook de 
dames starten en finishen in de Diepstraat. Beide wedstrijden worden live door L1 TV uitgezonden. 
Zondag vindt de toertocht van de Volta Limburg Classic plaats met start en finish op de Vroenhof. 
 
In de hieronder genoemde straten onder 4 is vanaf vrijdag 1 april 8.00 uur tot en met zaterdag 2 april 
19.00 uur, aan beide zijde een parkeerverbod van toepassing, in de straat onder 3 is op zaterdag 2 april 
vanaf 6.00 uur tot 19.00 uur, aan beide zijde van de straat van toepassing,  in de straten onder 1 & 2 is op 
zaterdag 2 april a.s. vanaf 11.00 uur tot 17.30 uur, aan beide zijden een parkeerverbod van toepassing. 
Worden er desondanks toch nog auto’s geparkeerd in deze straten dan worden deze auto’s, op last en na 
overleg met de politie, verplaatst.  
 

1. Trichterweg, Vogelzang, Spauwenstraat, Prins Bernhardstraat, Veldje, Mgr.Nolensstraat, 
Steegstraat, de la Margellalaan, Graaf de Geloeslaan. 

2. Voerstraat, Kapelkesstraat (tussen Voerstraat & Steegstraat) 
3. Diepstraat (tussen Kerkstraat & Spauwenstraat)  
4. Diepstraat (tussen Kerkstraat & Schoolstraat), Prins Bernhardstraat (tussen Schoolstraat 

& Ursulinenstraat) en de Wilhelminastraat (tussen Diepstraat & Kleteborg) 
 
Met een vertegenwoordiging van bewoners van de Kerkstraat hebben wij gesproken over het beperken 
van de overlast qua bereikbaarheid en parkeren tijdens dit wielerweekend. We hebben getracht hierover 
goede afspraken te maken om maximaal als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van bewoners, 
maar ook ondernemers en de kerk. Onderstaand ziet u per dag de beperkingen.  

 
Wij vragen uw aandacht voor de volgende zaken: 

 

Vrijdag 1 april 
• Vanaf circa 11.00uur wordt er gestart met de opbouw van de finishlocatie voor de wedstrijden in de 

Diepstraat en de Wilhelminastraat. Het busverkeer wordt omgeleid en voor het autoverkeer is de 
Diepstraat beperkt bereikbaar. De parkeerplaatsen in de Diepstraat (tussen Kerkstraat & 
Spauwenstraat) kunnen ’s middags nog benut worden.  

• Voor de Diepstraat (tussen Kerkstraat & Schoolstraat) en de Prins Bernhardstraat (tussen Schoolstraat 
& Ursulinenstraat) , alsmede de Wilhelminastraat (tussen Diepstraat & Kleteborg) is aan beide zijden 
een parkeerverbod van toepassing van vrijdag 1 april 8.00 uur tot zaterdag 2 april 19.00 uur. 

• De bewoners en ondernemers in de Kerkstraat worden niet beperkt in bereikbaar en ook parkeren blijft 
mogelijk. 

• Op de Vroenhof wordt een deel van de parkeerplaatsen aan het gebruik onttrokken omdat een tent 
wordt opgebouwd in hoek van de Vroenhof met de Spriemenstraat.  

• Gedurende de middag (tussen 15.00 en 18.00uur) zal de parkeerdruk groter zijn vanwege de 
ploegleidersvergadering, die gehouden wordt in ’t Kelderke. 

• Alternatieve parkeermogelijkheden zijn parkeerplaats bij de Stiegel en een tijdelijke voorziening voor 
bewoners in de Graaf de Geloeslaan. 

 

Zaterdag 2 april 
• De start/finish van de wedstrijden is in de Diepstraat. 

• De opbouwploeg van de start- en finish-locatie begint op zaterdag 1 april a.s. om 06.00 uur met haar 
werkzaamheden.  

• De parkeerverboden, zoals in het begin van deze brief vermeld, gaan gelden in verband met het kunnen 
garanderen van de veiligheid voor de deelnemers. 

• De winkels in het winkelcentrum en de Kerstraat zijn die dag bereikbaar. Alleen gedurende de passages 
van de Volta Limburg Classic kan er sprake zijn van enige hinder. Deze zal niet meer dan enkele minuten 
duren. 



• Ondernemers in de Diepstraat, Prins Bernhardstraat en Wilhelminastraat blijven bereikbaar maar 
parkeren voor de deur is niet mogelijk. 

• De Kerkstraat is op zaterdag alleen maar toegankelijk en te verlaten via de Raadhuisstraat. 
• De Vroenhof dient vanaf 18.00uur autovrij te zijn. Vooraf zal dit door middel van bebording worden 

aangegeven.  
• Op diverse plaatsen in het centrum van Eijsden helpen verkeersregelaars u met het zoeken naar een 

parkeerplaats en eventueel een alternatieve route. 
• Zaterdag 1 april plaatsen wij de ploegbussen zoveel als mogelijk in de J.S. Bachstraat te Eijsden. Deze 

straat blijft verder bereikbaar voor bewoners en bestemmingsverkeer. 
• Let op uw huisdieren. Loslopende huisdieren kunnen bij een wielerwedstrijd voor gevaarlijke situaties 

zorgen. 
• De dames zullen tussen 12.30u en 15.40u een aantal keren de finish in de Diepstraat passeren. Na ruim 

180 kilometer door Zuid Limburg en de Voerstreek passeren ook de profrenners voor de eerste keer de 
finish in de Diepstraat om 16.45 uur, daarna wordt nog een plaatselijke ronde verreden. De finish is 
voorzien om 17.00 uur. Daarna is direct de huldiging van de winnaar. 

• Na de wedstrijden wordt de finishlocatie zo snel als mogelijk afgebroken met als streven de Diepstraat 
en Prins Bernhardstraat vanaf 19.00uur weer te openen voor alle verkeer. 

• De Volta Limburg Classic wordt live uitgezonden op L1 Televisie. De uitzending van L1 duurt ongeveer 
de hele dag en begint omstreeks 11.00u met de presentatie van de teams in de Diepstraat en eindigt 
met zowel de finish van de dames als de heren omstreeks 15.40u en 17.00u 

 
Zondag 3 april 
• Zondag vindt de toertocht plaats met start en finish op de Vroenhof te Eijsden. 

• De Kerstraat is vanaf 8.00 tot 18.00 uur afgesloten in beide richtingen. 

• Op de Vroenhof kan niet geparkeerd worden. 

• De bewoners van de Kerkstraat ontvangen ene doorlaatbewijs waarmee men vanaf de Diepstraat de 
Kerkstraat kunnen inrijden. De bewoners krijgen dan ook de gelegenheid te parkeren in de Kerkstraat. 
Het wegrijden dient te geschieden via de Raadhuisstraat en Breusterstraat. 

• Bewoners uit de kern Eijsden kunnen gebruik maken van de parkeerplaats bij de Stiegel of van de 
tijdelijke parkeervoorziening in de Graaf de Geloeslaan. 

• Vanaf 18.00 uur wordt de finishlocatie zo snel als mogelijk afgebroken met als streven dat de Vroenhof 
vanaf 18.30 uur weer beschikbaar is voor parkeren. 

• Op zondag, maar in principe het gehele weekend, blijft de kerk voor voetgangers en fietsers bereikbaar.  

 
Wij vertrouwen op uw medewerking. De Volta Limburg Classic heeft in de loop der jaren een goede 
naam  opgebouwd. Mede dankzij uw medewerking lukt het dit jaar ook weer om de Volta Limburg 
Classic tot een succes te maken. 

Het Bestuur van de Stichting  Volta Limburg Classic te Eijsden. 

 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.voltalimburgclassic.nl of kunt u contact opnemen middels 
info@voltalimburgclassic.nl of 043-2030015 

http://www.voltalimburgclassic.nl/
mailto:info@voltalimburgclassic.nl

