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De Nordschleife is niet alleen het mooiste stuk asfalt tussen de Noord&Zuidpool maar heeft
tevens de bijnaam "Groene Hel" en doet die naam eer aan. Listige knikken, "blinde bochten" en 
verschil in grip van het asfalt maken de Eifeltocht, speciaal voor nieuwelingen, tot een grote uitdaging.
Bijzonder kritieke stukken zijn met een      bord aangegeven. Maar ook buiten deze punten geldt: 
De Nordschleife is geen modern racecircuit, ze is veel meer! De mooiste weg zonder tegenliggers.
Dus neem GEEN RISICO'S!

Bijzonder gevaarlijke punten
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Der Besuch im
Rennsport Erlebnis Museum
lohnt immer!

Komplette Schutzkleidung!

Warn-
dreieck

AW-NR-02

Hoe te handelen bij een ongeval:
Keer nooit uw voertuig! Voertuig zo veilig mogelijk in de berm parkeren.Gevarendriehoek opstellen.
Achteropkomend verkeer waarschuwen, denk aan uw eigen veiligheid. Verleen EHBO aan slachtoffers
Ongeval bij Streckencontrole melden! Geef zo precies mogelijk aan wat, waar, met hoeveel personen, 
hoeveel eventuele gewonden gebeurd is!
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Gevarenzone, Inhaalverbod,
Langzaam rijden totdat gevaar geweken is!

Gevaar, Oliespoor, Inhaalverbod,
Stapvoets rijden!

Verlichting aan bij zowel 
auto's als motoren.

Indien zwaailichten ingeschakeld,
Streckensicherung niet inhalen!

Houdt rechts.
Inhalen alleen links toegestaan!

Nordschleifen-meldpunt. Sla het nummer op in uw GSM
+ 4 9  26 91 3 02  215.

Ongelukken en stilgevallen voertuigen altijd
met gevarendriehoek afzekeren.

Bij „Rood“ baan gesloten. Rustig doorrijden, bedacht zijn op 
plotseling te moeten stoppen. Baan verlaten bij eerstvolgende uitrit

Gordels om!
Dit geldt ook voor de passagiers op de achterbank.

Motorrijders dienen geheel
beschermende kleding te dragen.

Voertuigen met tijdelijke en/of
garagekentekens zijn niet toegestaan op de baan.

Geen toegang voor voertuigen die
meer dan 95 dB(A) lawaai produceren.

Let op verlies van vloeistoffen. Indien een defect optreedt
voertuig in de berm parkeren en achteropkomend  verkeer waarschuwen.

!!!Op de baan gelden de normale, openbare verkeersregels!!!




