Anderhalve-meter-evenement

6/7 juni 2020

Startpunt: Kampeerboerderij Mepperdennen, Dennekampen 2, 7855PA, Meppen
Verkenningsrit door Drenthe d.d. 24 sept. 1995

Opmerkingen vooraf:
1. Na de tussenstop ontvangt u een vragenformulier, dat u moet invullen, om voor de wisselbeker
in aanmerking te komen.Een aantal vragen heeft betrekking op de R4, andere hebben te maken
met de route. Let dus op!
2. We gaan waarschijnlijk in konvooi rijden. Ontsteek uw lichten en houd u aan de algemene
verkeersregels.
3. Geniet van de route en veel succes met de vragen.


























Start bij de ANWB-paddestoel en volg de richting Mantinge
Bij T-splitsing (einde klinkerweg) rechts
Mepperdennenweg volgen tot T-splitsing
Hier rechtsaf "Oldeveen" volgen tot T-splitsing
Hier linksaf "Gelpenberg" volgen tot T-splitsing in dorp Witteveen
Nu rechtsaf richting Orvelte/Westerbork ("Mr. J.B. Kanweg")
Bij voorrangssplitsing linksaf richting Orvelte
Eerste weg rechts richting Orvelte/Schoonoord
Direkt over kanaalbrug linksaf richting Schoonloo/Hijken
Weg langs kanaal blijven volgen tot voorrangskruising Hier rechtsaf richting Elp/Schoonloo
Asfaltweg blijven volgen tot rotonde net voor Schoonloo Bij rotonde rechtdoor de N374 volgen
richting Schoonloo.
N374 volgen tot afslag Westdorp. Hier rechtsaf slaan
In Westdorp klinkerweg volgen en bij 3-sprong rechtdoor richting Borger/Stadskanaal
aanhouden
Over het kanaal weg aanhouden en bord "Doorgaand Rijverkeer" volgen; onder viadukt door tot
voorrangssplitsing
Hier rechtsaf richting Ees/Odoorn
Deze weg volgen en in Ees richting Odoorn/Exloo aanhouden
Voor schrikhek linksaf het bos in en de borden "Hondsrug-route" blijven volgen tot midden in
Exloo
Op de parkeerplaats rechts tegenover het hunebed verzamelen voor de tussenstop
"Hondsrugroute" vervolgen tot in het dorp Odoorn
Direkt na ESSO-tankstation afwijken van "Hondsrugroute" en rechtsaf slaan richting
Klijndijk/Emmen
In Klijndijk rotonde 1/4 nemen richting 't Haantje/ Noordsleen
Over kanaalbrug (bij Herberg "In Sok") direkt linksaf en weg langs kanaal blijven volgen. Deze
weg gaat gedurende 500 m over in een zandweg , die we blijven volgen tot 2e overgang naar
verharde weg
Na het "Westenesch"-viadukt bij splitsing rechtsaf "Slenerweg" volgen richting Noordsleen
(ANWB-paddestoel)
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"Slenerweg" blijven volgen tot net voorbij begin bebouwde kom Noordsleen
Nu 1e weg links richting Sleen/Coevorden (Groene wegwijzers)
Klinkerweg in Noordsleen aanhouden tot T-splitsing met "Boer-hoornstraat". Hier rechts en
gelijk weer links ("Markeweg")
Bij voorrangskruising weg oversteken richting Sleen/Oosterhesselen. LET OP, Voorrang
verlenen!
In het dorp Sleen klinkerweg volgen tot afslag Oosterhesselen/"De Klencke". Hier rechtsaf
Nu borden "Zuidenveldroute" volgen en rechtsaf de "Bennevelderstraat" volgen tot door het
dorp Benneveld
Na bord einde bebouwde kom Benneveld 1e weg links richting Aalden/Oosterhesselen (ANWBpaddestoel)
Bij T-splitsing rechtsaf richting Aalden
Bij 3-sprong links aanhouden en klinkerweg volgen tot bord "Parkeerplaats Oud-Aalden". Hier
linksaf
Bij 3-sprong rechts aanhouden langs "HOES VAN HOL-AN"
Bij 4-sprong rechtdoor tot voorrangsweg
Linksaf voorrangsweg opdraaien richting Meppen
Direkt na begin bebouwde kom Meppen rechtsaf de "Dennenkampen" volgen tot de
kampeerboerderij
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