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BELANGRIJK
Volg niet uw navigatie, maar volg de Backstage Roemaat route
zoals weergegeven op de volgende pagina, op gele
festivalbebording rondom het festivalterrein

Vanuit Arnhem/Doetinchem/Varsseveld (A18):
- Aan het einde van de snelweg (A18) slaat u rechtsaf de N18 op (richting Varsseveld)
- Volg ter hoogte van Varsseveld de gele borden “Backstage”
(Volg vanaf hier niet meer de Navigatie)
- Deze borden leiden u via de N18 richting Lichtenvoorde.
- Ter hoogte van Lichtenvoorde slaat u bij de verkeerslichten linksaf richting Lievelde.
- Volg daar de “Backstage Roemaat” bebording. Deze bebording leidt u over het industrie
terrein ‘de kamp’, naar de Albert Schweitzerstraat.
- U ziet Backstage Roemaat, op de Albert Schweitzerstraat uiteindelijk aan uw
rechterhand.
- Meld u binnen bij Backstage Roemaat – zie voor de vervolgroute naar de ingang
rennerskwartier de beschrijving hieronder.
Vanuit Enschede/Groenlo/Winterswijk:
- Volg vanaf Enschede/Groenlo de N18 richting Lichtenvoorde (Volg vanaf Winterswijk
eerst de N319 richting Groenlo)
- Volg op de N18 ter hoogte van Groenlo de borden “Backstage” richting Lichtenvoorde.
- Sla vlak voor Lichtenvoorde bij de verkeerslichten rechtsaf richting Lievelde.
- Volg vanaf hier de borden “Backstage Roemaat”
- Deze bebording leidt u over het industrie terrein ‘de kamp’, naar de Albert
Schweitzerstraat
- U ziet Backstage Roemaat, op de Albert Schweitzerstraat uiteindelijk aan uw
rechterhand.
- Meld u binnen bij Backstage Roemaat – zie voor de vervolgroute naar de ingang
rennerskwartier de beschrijving hieronder.
Vanuit Aalten:
- Volg vanaf Aalten de N313 (Hamelandweg) richting Lichtenvoorde, de gele borden
“Evenement” geven deze route aan.
- Volg op de N313 eerst de borden “Evenement” en later de borden “Backstage Roemaat”
- Deze borden leiden u via de Richterslaan dwars door Lichtenvoorde naar de N18.
- Sla rechtsaf de N18 op richting Lievelde
- Sla op de volgende kruising, bij de verkeerslichten linksaf richting Lievelde
- Deze bebording leidt u over het industrie terrein ‘de kamp’, naar de Albert
Schweitzerstraat
- U ziet Backstage Roemaat, op de Albert Schweitzerstraat uiteindelijk aan uw
rechterhand.
- Meld u binnen bij Backstage Roemaat – zie voor de vervolgroute naar de ingang
rennerskwartier de beschrijving hieronder.
Vervolgroute: Backstage Roemaat – Rennerskwartier:
- Route donderdag voor 10.00 uur:
o Verlaat het terrein van Roemaat, en sla rechtsaf de Albert Schweitzerstraat op
o Rij op de kruising met de James Wattstraat rechtdoor
o Rij met de bocht mee naar rechts
o Neem de 3e afslag links de Dieselstraat op
o Neem de eerste afslag links de Vragenderweg op
o Neem op de rotonde de 2e afslag recht over
o Neem de eerste afslag links de Heringsaweg op
o Rij de Herinsaweg helemaal uit, tot de ingang van het rennerskwartier aan uw
rechterhand verschijnt.
o Volg de instructies van de verkeersregelaars.
o Let op: de Zwaargewichten en Specials hebben op donderdag een eigen ingang
o U kunt uw auto parkeren op de Parkeerplaats Rennerskwartier
- Route vanaf donderdag 10.00 uur:
o Verlaat het terrein van Roemaat, en sla rechtsaf de Albert Schweitzerstraat op
o Sla op de kruising met de James Wattstraat, linksaf en rij linksaf de N313 op
o Na ongeveer 600m op de N313 is een rijplaten pad in de rechterberm aangelegd.
o Let op: De renners van de Dutch Masters of Motorcross gaan hier rechtdoor
o Rij over dit pad de Heringsaweg op
o U kunt nu de Ingang rennerskwarter oprijden.
o Volg de instructies van de verkeersregelaars.
o U kunt uw auto parkeren op de Parkeerplaats Rennerskwartier

