
Route Nachtrit door Amsterdam zaterdag 14 juli 2018 

Aangepaste versie dd. 10 juli 2018 ( i.v.m. opstakels muntplein en rusland ) 

21.00 uur vertrek parkeerdek van de RAI 

Bij verlaten van parkeerdek links aanhouden op de  Europaboulevard 

Rechtdoor over Europaplein 

Rechts (door) aanhouden naar Schelde straat 

Linksaf bij de Hillegaertstraat 

Links aanhouden naar Stadionweg 

Rechtsaf bij de Apollolaan 

Rechtsaf  Breidnerstraat 

Rechtdoor naar de Cornelis Schuytstraat 

Rechtsaf van Eeghenstraat 

1e stop voor begeleiding om de koetsen bij elkaar te krijgen 

Rechtsaf van Baerlestraat 

Bij Concertgebouw links af naar de Gabriel Metsu straat 

Linksaf van Miereveldstraat 

Einde van de weg linksaf Tenierstraat 

Rechtsaf  Muceumplein 

Rechtsaf bij de Honthorststraat 

Rechtsaf bij de  Johannes Vermeerstraat 

Als de eerste koets bij het Johannes Vermeerplein is  zal de stoet tot stilstand 

komen voor het aansteken van de lantaarns.  Er is bewust gekozen voor deze 

rustige plek omdat er vorig jaar ernstige problemen waren met de palen in het 

Vondelpark.  (2e stop voor begeleiding) 

Deze stop is na 4,7 kilometer en zal ongeveer om 21.45 uur zijn. 

 

 

 

 



 

Om 22.00 uur vertrekt de eerste koets richting de Johannes Vermeerstraat 

 

In de bocht linksaf naar de Ruysdaelstraat 

Draaien bij Hobbema kade en direct terug de Ruysdaelstraat in (zodat alle 

deelnemers elkaar zien rijden.)  

Gaat over in de Johannes Vermeerstraat 

Einde van de weg vlak bij Rijksmuseum rechtsaf Hobbemastraat 

Linksaf bij de Hobbemakade 

Linksaf Stadhouderskade 

Rechtsaf over museumbrug   

Rechtdoor naar de Spiegelgracht 

Linksaf bij de Prinsengracht  

Rechtsaf bij de Reestraat 

Rechtdoor  naar Hartenstraat, Gasthuissteeg, paleisstraat 

Rechtsaf Spuistraat 

Bij Spui linksaf draaien  Nieuwe Zijds Voorburgwal 

Bij Hekelveld linksaf Spuistraat indraaien 

Net voor Raadhuisstraat 3e stop voor begeleiding motoren 

Rechtsaf naar de Raadhuisstraat 

Vóór de Westerkerk rechtsaf de Keizersgracht op 

Aan het einde linksaf de Brouwersgracht op 

Aan het einde rechtsaf Prinsengracht 

Linksaf over de brug Haarlemmerstraat en gelijk linksaf de korte Prinsengracht 

door de bocht Brouwersgracht 

Linksaf over de Oranjebrug 

Direct linksaf Brouwersgracht 

Rechtsaf Lindengracht 



Linksaf tweede Lindenboomdwarsstraat 

Linksaf Westerstraat 

Links af Noordermarkt.  

4e stop op Noordermarkt voor koetsen en begeleiding 

Zelfde opgang als andere jaren let op nieuwe wijze van opstellen waarbij er 1 

rij koetsen al direct zal draaien en met de hoofden naar de in en uitgang staat 

en de rest van de koetsen draaien pas bij afrijden na de stop. (coaches ) niet in 

de 2e rij in verband met draaien. De route van het Johannes Vermeerplein 

naar de Noordermarkt is ongeveer 7,3 kilometer de koetsen zullen naar 

verwachting hier aankomen om 23.00 uur. De stoet zal weer vertrekken om 

23.45 uur. 

 

Vertrek Noordermarkt in de richting van Prinsengracht 

Prinsengracht 

Rechtsaf Spiegelgracht 

5e stop om koetsen bij elkaar te krijgen voor de begeleiding 

Einde linksaf Lijnbaansgracht en dan direct rechts richting rijksmuseum 

Linksaf Stadhouderskade 

Rechtsaf Hobbema 

6e stop indien noodzakelijk voor de begeleiding om te formeren  

Linksaf Hillegaertstraat 

Rechtsaf Ferdinand Bolstraat 

Rechtdoor Scheldestraat 

Links aanhouden naar Europaplein 

Rechtsaf naar Parkeerdek van de RAI 

De route van de Noordermarkt naar de RAI is ongeveer 5,3 

kilometer en de koetsen zullen naar verwachting om 00.30 hier aankomen. 

De totale lengte van de rit is 17,4 kilometer. 


