
Route van de kolonne 2 juli 2022 

Start opstellen Pr. Julianastraat.  

- Start om 11.00 uur 

- Schapenallee  

- Stationsweg  

- Brug over > Schurinkstraat 

- Rotonde rechtdoor richting Balkerweg 

- Balkerweg op richting Witharen ( Rotondes rechtdoor ) 

- Dwarsdijk op 

- Einde rechts Oude Woestendijk op en deze blijven volgen 

- Witharenweg op en deze volgen tot aan de Balkerweg 

- Einde Witharenweg rechtsaf en direct hierna weer linksaf  

- De haar volgen aan het Ommerkanaal 

- Kanaal oversteken via brug en dan rechts af direct gevolgd met linksaf 

- Arrierveldsweg volgen tot aan Hesseweg Oost 

- Links af Hessenweg Oost op door tot aan Oosterweg 

- Oosterweg op tot aan de Arrierflierweg 

- Linksaf en dan bij Coevorderweg weer linksaf en Coevorderweg volgen tot 

Wolfveldsweg. 

- Rechts af Wolfveldsweg op en deze volgen tot aan Stegerdijk 

- Linksaf Stegerdijk op en deze volgen tot aan Watersteeg 

- Linksaf Watersteeg op en deze volgen tot aan Landsweg 

- Rechts af Landsweg op ( Rechts oorspronkelijke droppingsveld Evert te 

Stegeren.  

- Rechtsaf richting Grote Esweg 

- Rechtsaf Grote Esweg 

- Grote Esweg volgen tot aan Rheezerweg 

- Rechtsaf Rheezerweg volgen tot aan Hardenbergerweg 

- Rechtsaf Hardenbergerweg op tot aan de verkeerslichten N36 

- Recht oversteken en daar gaan we hergroeperen op de Beerzerweg. 

- Beerzerweg volgen tot aan Gemoelaksweg 

- Linksaf en Gemoelaksweg volgen tot aan laatste weg voor Beerzerhaar  

- Rechtsaf en dan Nieuwe Hammerweg oversteken de Junnerbaan op 

- Rechtsaf Junnerveldweg op 

- Junnerdijk 

- Linksaf Eerderveldweg op 

- Einde linksaf Hammerweg op gaat over in Ommerweg 

- Rechtsaf Slenke op 

- Voor het water rechtsaf en weg volgen tot aan Marsweg 

- Linksaf Marsweg volgen gaat over in Hurendijk 

- Linksaf Doornsteeg op 

- Oversteken Lemelerweg 

- Linksaf tot aan Lemelerweg  

- Rechtsaf richting centrum Lemele 



- Rechtsaf Kerkweg op 

- Berg over en dan rechtsaf 

- Oude Raalterweg 

- Verharde weg volgen tot aan Dalmshoterweg 

- Rechtsaf richting Nieuwebug 

- Linksaf tot aan kruising 

- Linksaf Lemelerweg richting Manitobarotonde 

- Rechtdoor Hammerweg op richting centrum Ommen 

- Na de brug weg volgen en terug naar Kampement.  

- Tanks/pantserwagens volgen de weg/ kleinere voertuigen die willen kunnen 

pontonbrug over.  

 

 

Om 11.18 uur zijn we bij de Balkerweg Witharen 

Om 11.38 uur Coevorderweg Stegeren 

Om 12.00 uur Kruising N36 

Om 12.10 uur Gemoelaksweg ( Samenvoeging kolonne) 

Om 13.00 uur vertrek Gemoelaksweg 

Om 13.45 uur Lemele 

Om 14. 20 uur Manitobarotonde 

Om 14.30 uur terug Kampement 

 

Alles kan 20 minuten voor of na genoemd tijdstip zijn. Weten niet wat er onderweg 

gebeurt.  

 


