Anderhalve-meter-evenement

6/7 juni 2020

Startpunt: De Hoogen Kamp, Arendhorsterweg 1, 7731 Ommen
Algemeen: de straatnaam staat meestal vermeld. Dit betekend niet altijd dat deze op de plek van
beschrijving zichtbaar is maar dient als oriëntatie bij eventueel afwijken van de route.
-

-

-

Ga vanaf de camping rechtsaf de Arendhorsterweg op
Sla bij de T-splitsing rechtsaf de parallelweg op
Bij voorrangsweg rechtsaf de Varsenerweg op
Varsenerweg uitrijden, aan het einde van de weg rechtsaf de Varsenerdijk op
In de bocht rechtsaf Varsenerdijk blijven volgen
Bocht naar links door dan eerste weg rechts (voor parkeerplaats langs)
Aan het einde van de weg (uitrit) rechts en direct weer rechts de brug over
Over de brug en na het hotel rechtsaf de Voorbrug op, deze gaat al vlot over in de Zwolseweg
Zwolseweg gaat over in de Vilsterseweg
In Vilsteren weg vervolgen gaat over in de Tolhuisweg
Vilsteren uitrijden en Hessum door
Aan het einde van de weg rechtsaf Rechterensedijk op
Bij de rotonde driekwart rond Stationsweg op
Over spoor rechts aanhouden, de Heinoseweg op
Heinoseweg blijven volgen tot T-splitsing, linksaf de Diezerstraat in (richting
Starnbosch/Boskamp). Direct weer rechtsaf Sterrebosweg in (zorg dat de moeren van je auto
goed aangedraaid zijn)
Weg vervolgen, aan het einde van de weg rechtsaf de Bosrandweg op
Na bocht naar rechts, linksaf de Bosrandweg blijven volgen
Aan het einde van de weg (bij restaurant De Witte Gans)linksaf slaan de Heinoseweg op
Heinoseweg wordt Kluinhaarsweg,
Bij T-splitsing rechtsaf Twentseweg op en direct weer linksaf de Dalfserweg op.
De Dalfserweg uitrijden tot aan de stoplichten.
Kruising recht oversteken, doorrijden en bij de rotonde tweede afslag (rechtdoor,
Zwolseweg)nemen
Bij Y-splitsing rechts aanhouden, de Dorpsstraat in
Dorpsstraat uitrijden tot de kerk, bij het ronden van de kerk driekwart rond de Canadastraat
in
De Canadastraat wordt Raaltestraat
De Raaltestraat wordt Raalterdwarsweg
Bij de stoplichten rechtdoor de Berkendijk op.
Berkendijk ongeveer 4 km volgen tot de kruising waar twee rode pijlen op witte vlakken naar
links wijzen, pijlen volgen en linksaf de Oude Roozeboomseweg in.
Weg uitrijden, bij T-splitsing linksaf slaan (Strenkhaarsweg).
Vervolgens bij T-splitsing rechtsaf de Lemelerveldseweg in.
Bij voorrangskruising linksaf Lemelerveldseweg volgen, weg gaat na het kanaal over in de
Dalmsholterweg.
Na het kanaal Dalmsholterweg ongeveer 1,3 km volgen, dan voor de brug rechtsaf
(Langsweg). Deze weg 5,7 km volgen ( o.a. voorrangsweg oversteken, Langsweg blijven
volgen) tot kruising met ANWB bord met o.a. ‘Lemelerberg 2 km’. Kruising oversteken naar
de Kerkweg.
Na 1,2 km aan de linkerkant thee/koffie/fris met appelgebak stop op Lemelerberg
Vanaf de parkeerplaats linksaf de Kerkweg weer op
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Kerkweg uitrijden tot in het centrum van Lemele. Bij het ANWB bord met oa ‘R 104 Raalte 16’
rechtsaf slaan (Korteveldsweg).
Je verlaat Lemele, bij de kruising met een drempel gaat u linksaf de Glintweg op.
Glintweg vervolgen, kruising over, weg gaat over in de Kooiweg. Aan het einde van de
Kooiweg rechtsaf de Ommerweg op.
De eerste weg linksaf de Hancateweg Oost op, links aanhouden
Bij T-splitsing de Hancateweg Oost naar links vervolgen
Bij Y splitsing (knotwilg met bankje) rechts aanhouden Hancateweg Oost blijven volgen
Bij het elektriciteitshokje met witte ANWB paddenstoel linksaf slaan Meerseweg op.
Bij T- splising rechtsaf de Meerseweg vervolgen.
Meerseweg uitrijden tot rood-wit-rood-wit-rood-wit afscheidingbord (en bankje met tafel)
daarna rechtsaf de Meersendijk op.
Bij Y-splitsing met bordje ‘Meersendijk’ op lantaarnpaal linksaf de Slenke op
Bij ANWB paddenstoel, lantaarnpaal en steen links aanhouden (blijft Slenke)
De Slenke volgen tot voorrangsweg, deze oversteken en rechts aanhouden de Janmansweg
volgen.
De Janmansweg uitrijden tot 2de voorrangskruising (T-splitsing), hier linksaf de Vosseboerweg
op
Bij de T-splitsing linksaf de Nieuwe Hammerweg op.
Na het spoor krijgt je een t-splitsing, hier naar links en direct weer naar rechts Nieuwe
Hammerweg blijven volgen
Bij de Y- splitsing links aanhouden, Nieuwe Hammerweg blijven volgen (naar rechts is ook
Nieuwe Hammerweg)
Bij volgende Y-splitsing links aanhouden, Junnerweg.
Aan het einde van de weg rechtsaf de Beerzerweg op
Na ongeveer 2,5 km rijdt je Ommen in, Beerzerweg wordt Zeesserweg
Weg blijven volgen tot voorrangskruising, hier rechtsaf slaan de brug over
Over de brug rechts aanhouden, de Coevorderweg
Coevorderweg wordt Slagenweg
Bij rotonde tweede afslag nemen, Slagenweg blijven volgen (hier kom je langs een
benzinestation en de Aldi)
Bij de rotonde tweede afslag, Slagenweg blijven volgen (bij driekwart kom je bij de volgende
rotonde een Albert Heijn tegen en iets verder rechtdoor bij een Lidl).
Bij de rotonde eerste afslag, Balkerweg
Volgende rotonde tweede afslag,
Balkerweg blijven volgen, na de borden einde Ommen eerste weg linksaf (bij bushalte),
Dwarsdijk
Aan de Dwarsdijk nummer 3 vind je het varkensbedrijf van de familie Schuldink. Neem hier
zeker even een kijkje in de stallen, links van het bedrijf.
Aan het einde van de Dwarsdijk rechtsaf de Oude Woestendijk op
Bij 3-sprong rechtdoor aanhouden, Hasselerweg
Aan het einde van de weg over de brug linksaf slaan (Stouwenweg)
Aan het einde van de weg linksaf en eerste rechtsaf de N340 oversteken. Na de oversteek
linksaf de parallelweg volgen
Eerste weg rechts (Arendhorsterweg) tot de kampeerboerderij.
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