
 

 

NEDAL UTRECHT NIGHT RUN OP VRIJDAG 13 APRIL 2018 

 

Op vrijdag 13 april vindt de allereerste Nedal Utrecht Night Run plaats. Over een parcours van 

± 8 km door de binnenstad staat deelnemers een spektakel van vuur, licht, mystiek en geluid 

te wachten. Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over de verkeersmaatregelen 

tijdens het evenement. 

 

Nedal Utrecht Night Run door de binnenstad 

Op vrijdagavond 13 april komen de deelnemers van de Nedal Utrecht Night Run tussen 21:00 

en 23:45 uur door de binnenstad van Utrecht. De start en finish van de Nedal Utrecht Night 

Run worden gesitueerd op en om het Domplein. Er wordt vanaf 21:00 tot 22:20 uur elke 

twintig minuten gefaseerd gestart in waves van maximaal 1000 deelnemers. 

 

Verkeersvrij parcours  

De deelnemers lopen op een verkeersvrij en dus veilig parcours. Dat betekent dat er wegen 

en fietspaden worden afgesloten tussen 20:15 uur en 23:30 uur. Het Domplein zal tussen 

15:00 en 01:00 uur zijn afgesloten. Via gele omleidingsborden geven we de alternatieve 

routes aan, zodat weggebruikers eenvoudig op hun bestemming komen. Kijk voor een 

volledig overzicht van de afsluitingen met bijbehorende tijden op onze website: 

www.utrechtnightrun.nl 

 

Parkeren en afsluitingen  

Zie ommezijde voor een overzicht van de afsluitingen. Wij willen u vragen uw auto tussen 

deze tijden niet op of dicht langs het parcours te parkeren. Het is verboden om tijdens de 

afsluiting uw auto op het parcours te verplaatsen. Om de overlast voor u tot een minimum te 

beperken, laat de organisatie waar mogelijk het verkeer oversteken. Volgt u hierbij de 

aanwijzingen van Politie, verkeersregelaars en vrijwilligers van de organisatie. 

 

De volledige route is binnenkort op de website www.utrechtnightrun.nl te raadplegen. Wij 

hopen dat u kunt genieten van een mooi evenement waar we in Utrecht trots op kunnen zijn 

en zien u graag langs het parcours om onze deelnemers aan te moedigen. 

 

Inlichtingen 

Website:  www.utrechtnightrun.nl  

Vergunning:  www.utrecht.nl 

Mail:   info@utrechtnightrun.nl  

Telefoon: +31 (0)6 2044 3597 (op donderdag 12 april vanaf 10:00 tot 16:00 uur en 

vrijdag 13 april vanaf 09:00 uur tot 23:30 uur) 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Organisatie Utrecht Night Run 2018 
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Afsluittijden Utrecht Night Run 2018

Straten -

Domplein 15.00 uur - 01.00 uur

Voetiusstraat (tot kruising Achter de Dom)

Achter de Dom

Domstraat (tot kruising Oudkerkhof)

Korte Jansstraat (tussen Minrebroederstraat - Oudkerkhof) 20.15 uur - 23.30 uur

Jansdam

Keistraat

Achter Sint Pieter

Pausdam

Nieuwegracht 

Hieronymusplantsoen

Lepelenburg

Servaasbolwerk 20.30 uur - 23.30 uur

Nieuwegracht 

Trans

Kort Nieuwstraat

Hamburgerstraat

Oudegracht-Tolsteegzijde

Korte Smeestraat

Lange Nieuwstraat 20.30 uur - 23.30 uur

Agnietenstraat

Nicolaaskerkhof

Nicolaasdwarsstraat

Wijde Doelen

Tolsteegbarrière

Oudegracht

Ledig Erf 20.30 uur - 23.30 uur

Geertestraat 20.30 uur - 23.30 uur

Springweg

Geertekerkhof

Pelmolenweg

Lange Smeestraat

Oudegracht

Haverstraat

Walsteeg

Catharijnesingel 20.30 uur - 23.30 uur

Lange Elisabethstraat

Steenweg

Donkerstraat

Oudegracht (tussen Jansbrug en Stadhuisbrug)

Ganzenmarkt

Korte Minrebroederstraat

Oudkerkhof

Vismarkt

Servetstraat

Eligenstraat 20.30 uur - 23.30 uur

Groenestraat

ABC Straat

Zuilenstraat

Doorlaatposten:

Mariaplaats 

Ledig Erf - Twijnstraat (Tolsteegbrug)

Abstederbrug

Maliebrug (voor fietsers)

Van Tot

 


