
Anderhalve-meter-evenement  6/7 juni 2020  

 

2018 Voorjaar ReuzenweekenTT  1 van 4 

Startpunt: Camping Voscheheugte, Mantingerdijk 8, 9436 PN Mantinge 

Vertrek vanaf camping Rechtsaf Mantingerdijk op 

Linksaf Richting Drijber/Hoogeveen 

Rij Mantinge in 

Einde weg rechts Steendervalseweg 

Einde weg links Wijsterseweg 

Weg volgen en N374 oversteken richting Wijster 

Na scherpe bocht (Rechts)linksaf richting Drijber 

Linksaf richting Drijber 

Einde weg rechts 

Rij Drijber in 

Einde weg rechts De Brink 

Linksaf Drijbersche Es 

T-splitsing rechts 

Einde weg links 

1e rechts (bord 4,2Ton) 

Linksaf de brug over 

Weg oversteken Emelangen  

Op de kruising rechtsaf 

Brug over  

Einde linksaf richting Holthe Beilen 

T-splitsing rechts aanhouden  

Weg oversteken 5,5t 

Einde rechtsaf Ter Horst 

Einde rechtsaf richting Beilen Assen 

Kruispunt linksaf richting Assen Hoogeveen(Domoweg) 

Op de rotonde de tweede afslag nemen 

Volgende rotonde 2e afslag nemen (Beilervaart) 

Rechtsaf de eerste brug over (Brunsting) 
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Einde rechtsaf (Brunsting) 

Eerste weg  linksaf (Brunsting) 

Einde weg rechts (Rheeveld) 

Einde links naar Hijken 

T splitsting links aanhouden (Brink) 

Kruising rechts aanhouden  

En nogmaals rechts aanhouden (Halerweg) 

Over het water de Halerweg blijven volgen 

Kruising rechtsaf richting Hooghalen 

Aan de linkerkant bevind zich Het wapen van Schotland en daar staat koffie klaar! 

Na de koffie verlaten we de parkeerplaats rechtsaf 

En gaan we de a28 over. (Laaghalen) 

3e weg rechtsaf( Laaghalerveen) 

Deze weg blijven volgen tot er links de baan van de Asser TT in het vizier komt. 

Na het circuit linksaf (de Haar) 

Op de haar de 1ste weg rechtsaf(dit deel komt u rvvcers tegen..) 

Aan het einde van deze weg vind U een organisator met een spelletje. 

Rij terug naar De Haar. 

Linksaf De haar op  

Einde linksaf 

Op de rotonde de tweede afslag nemen(NIET DE A28 OP!) 

Rotonde recht oversteken 

En weer een rotonde daar gaan we nu linksaf 

Na het viaduct “Graswijk” meteen rechtsaf (diepstroeten) 

Weg volgen en op het einde rechtsaf (Ekehaar) 

Weg volgen tot in Ekehaar  

Einde weg rechts en meteen linksaf 

Einde weg linksaf (oal Diek) 

Einde weg rechtsaf richting Amen 
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Op de kruising linksaf Amerweg 

1ste weg rechts(voor de binnenvelden) 

Einde rechtsaf (Bosmaatsweg) 

Einde weg linksaf (Soartendijk) 

Op de kruising rechtsaf (Uteringsweg) 

Einde rechts (Schoonloerstraat) 

Rotonde rechtdoor (Schoonloerstraat) 

Het dorp De Kiel rijden 

Schoonoord inrijden en de eerste weg rechtsaf 

Rechtsaf de parkeerplaats van openluchtmuseum Ellert en Brammert op 

Veel plezier in het museum 

Na het museum bezoek 

Vanaf de parkeerplaats linksaf 

En weer rechtsaf de Schoonloerstraat op 

2de weg rechtsaf richting wezuperbrug(oude Molenstraat) 

In Wezuperbrug de eerste weg links richting Wezup(Brugstraat) 

Rij wezup in en ga de Hoek om het Oosteinde op 

Einde rechtsaf  

Einde linksaf (Brinkstraat) 

Na viaduct linksaf (paardelandsdrift) 

Einde weg rechts 

Einde wegf links 

Einde links (Gelpenberg) 

Kruising oversteken  

1ste rechts (Oud Aalden) 

T-splitsing rechtsaf 

Weg oversteken (Molenwijk) 

Einde linksaf  

Rechtdoor het zandpad op 
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In Meppen rechtsaf (Brinken) 

2e weg rechts (Veentiesweg) 

Einde rechts en meteen links   

Let op: op het volgende zandpad is een aantal laaghangende takken +/- 2,5 m hoog mocht u deze 

willen ontwijken dan Linksaf en op het einde rechts en sla je het volgende punt over. 

Einde zandpad rechtsaf 

Einde weg linksaf (Olde veen) 

Einde rechtsaf (Mepperstraat) 

Over de brug  

Aan de rechterkant vind je de camping 

Het rondje drente zit er op..  

 


