
Rustplaatsen Brandweer Rotterdam
1e dag (dag van Elst)

1erust  
 

2erust   
 (

3e rust               
          

4erust  

Geplande rustplaatsen.
Wij proberen deze plaatsen aan te houden maar geven 
geen 100% garantie.
Wees daarom altijd verstandig en als je ons gemist hebt 
neem dan zelf je rust.
Onze rustplaatsen worden gemarkeerd door de nationale 
brandweervlag

e2  rust 

e4  rust 

e3  rust 50 km

e1  rust 

Gebruiker
Oosterhout op de hoek Dorpstraat linksaf Gansstraat waar de 30 km  

Gebruiker
splits van de 40 en 50 km rechts in de tuin fam. Bouman

Gebruiker
Elst na het Defile op de dorpstraat rechtsaf Wagenmakersstraat in thv Bakkerij Bart

Gebruiker
Toiletten bij het gemeentehuis tevens kun u daar het polsbandje ophalen.

Gebruiker
Huissen alleen de 50 km lopers einde Muntstraat rechts van de Rotonde Bredestraat 

Gebruiker
Bemmel na het viaduct over de A15 rechtaf de Plakselaan op het terrein bij 

Gebruiker
hoveniers bedrijf Groen Kreatief op het achter terrein.



TT

Rustplaatsen Brandweer Rotterdam
2e dag (dag van Wijchen)

1e rust Nijmegen uit weg door bos heen maakt aan het eind een bocht naar rechts 
richting wijchen in bocht rust.

2e rust rethceR zijde  niut ed ni voor de rotonde waar de 40 km en 50 km splitsen.

3e rust Door Wijchen heen na de controle en de Raboboog aan de rechterzijde grote rust.

4e rust Na de Vitens water uitgifte rechterzijde voor Beuningen.

5e rust Na Weurt over de brug aan de rechterzijde              .dapsteif teh tsaan 
 Is niet gegarandeerd voor snelle lopers.

Geplande rustplaatsen.
Wij proberen deze plaatsen aan te houden maar geven 
geen 100% garantie.
Wees daarom altijd verstandig en als je ons gemist hebt 
neem dan zelf je rust.
Onze rustplaatsen worden gemarkeerd door de nationale 
brandweervlag

T

1e rust 
2e rust 

3e rust 

4e rust 

5e rust 



Rustplaatsen Brandweer Rotterdam
3e dag (dag van Groesbeek)

1e rust  In malden aan Rechterzijde. 

2e rust Plasmolen weg oversteken weg maakt slinger aan linkerzijde begin Milsbeek rust

3e rus            t d rooV e 50km ed an  lus op kruising waar  ed 50km bij  ed 40 km komt aa ed n  linkerzijd    e

4e rust Door Groesbeek heen over spoor hee ,n  heuvel omhoog bijna bovenaan rech edjizret  
,taartsnepsiN .v ed nav etgooh ret  grote rust.

5e rust Na laatste heuvel afdalen de uileput in voor de bocht op het fietspad aan de 
linkerzijde rust.(Is niet gegarandeerd voor de snelle lopers.)

Geplande rustplaatsen.
Wij proberen deze plaatsen aan te houden maar geven 
geen 100% garantie.
Wees daarom altijd verstandig en als je ons gemist hebt 
neem dan zelf je rust.
Onze rustplaatsen worden gemarkeerd door de nationale 
brandweervlag

1e rust 

2e rust 

3e rust 

4e rust 

5e rust 



Rustplaatsen Brandweer Rotterdam
4e dag (dag van Cuijk)

1e rust Nijmegen uit door bos na scherpe bocht bij st ‘Walrick aan rechterzijde
 bij zijweg rust.

2e rust Voor  ed 50km in Grave langs waterkant aan rechterzijde nierreteirtsudni teh po   .  

3e rust In Beers voor splitsing 40km en 50km aan rechterzijde.

4e rust Na pontonbrug loop je Mook binnen langs stadhuis scherpe bocht
 aan linkerzijde staan wij met de grote rust.

Geplande rustplaatsen.
Wij proberen deze plaatsen aan te houden maar geven 
geen 100% garantie.
Wees daarom altijd verstandig en als je ons gemist hebt 
neem dan zelf je rust.
Onze rustplaatsen worden gemarkeerd door de nationale 
brandweervlag

1e rust 

2e rust 50 km

3e rust 4e rust 


