
Route reclamekaravaan Profronde Surhuisterveen 

Opstellen: tussen 9.00 en 9.15 uur aan de locatie Dalweg, inrit Grensweg te Surhuisterveen 

Vertrek: 9.30 uur. 

Route: 

- vanaf Dalweg rechtsaf Molenweg 
- op rotonde richting Surhuizum via Koartwâld/Uterwei 
- afslag Surhuizum, vervolgens eerste weg rechts ’t Sud 
- weg vervolgen richting Augustinusga 
- einde weg in Augustinusga rechts richting Uterwei 
- einde weg links richting Buitenpost 
- op de rotonde rechtdoor 
- ook rechtdoor bij het zwembad, tot einde weg 
- bij einde weg linksaf, Voorstraat tot rotonde 
- bij rotonde rechtsaf ri |Kollum 
- bij rotonde rechtdoor  
- bij derde rotonde rechtsaf ri Kollum 
- in Kollum bij Gerrit Bleekerstraat rechtsaf  
- linksaf bij Tjerk Hiddesstraat 
- einde weg bij voorrangsweg linksaf 
- terug naar rotonde bij Buitenpost 
- bij deze rotonde rechtsaf richting Twijzel  
- na Twijzel op rotonde tweede afslag richting Kootstertille 
- op rotonde rechtdoor richting Drogeham 
- afslag bij rotonde naar Drogeham Tillewei/Buorren, weg vervolgen 
- einde weg rechtsaf richting Harkema, Rysloane 
- einde weg linksaf Reitsmastrjitte 
- voorbij het benzinestation linksaf Homear 
- einde weg rechtsaf Pauloane 
- einde weg rechtsaf  Warmoltsstrjitte 
- einde weg linksaf Wide Pet, dan direct eerste weg rechtsaf Nijewei 
- links aanhouden, via industrieterrein  terug naar Betonwei, vervolgens linksaf op de 

Betonwei 
- op de rotonde derde afslag richting Surhuisterveen/Boelenslaan 
- rechtsaf bij afslag Boelenslaan, Boelenswei 
- in Boelenslaan rechtsaf Houtigehage, Buorren 
- bij voorrangsweg Foudenswei rechtsaf 
- direct linksaf, Rottevalle in 
- einde weg rechtsaf 
- direct na de Herberch linksaf 
- na sportvelden en hertenkamp rechtsaf 
- (bord met beperkte hoogte negeren, daar komen we niet langs) 
- voor het tunneltje rechtsaf 



- bij brug in Opeinde linksaf 
- bij rotonde bij Drachten rechtdoor 
- bij rotonde bij Vreewijk linksaf richting Drachtster Compagnie 
- afslag Drachtster Compagnie nemen 
- na de kerk linksaf Tsjerkebuorren 
- bij het kerkhof rechtsaf De Feart 
- op 4-sprong linksaf Alde Laweiswyk – De Skieding 
- bij kruising rechtsaf De Scheiding 
- bij rotonde rechtdoor 
- over A 7 viaduct heen 
- bij rotonde rechtdoor 
- einde weg linksaf Haarsterweg 
- (bord onderweg met beperkte hoogte geldt voor boomtakken aan de kant) 
- door Marum, bij de Kruisweg rotonde rechtdoor 
- steeds rechtdoor, door Noordwijk 
- in Kornhorn linksaf, richting Opende 
- door Opende 
- bij rotonde rechtdoor naar Surhuisterveen 
- bij kruising Warreboslaan/Molenweg rechtsaf 
- terug naar opstellocatie. 

Let op: U hebt niet automatisch voorrang tijdens het rijden in de karavaan. 

’s Middags tussen 17.15 en 17.30 uur weer opstellen aan de Dalweg voor de presentatie op het 
parcours. 

Via de Molenweg en de Groningerstraat wordt opgereden tot het parcours, s.v.p. aansluiten en 
geen andere voertuigen er tussen laten. 

Contactpersoon Wielercomité  tijdens de route: Wander Hoen 06 – 53 24 01 92.


