
         
Route beschrijving O.P.A. Toertocht 
 
De toertocht vertrekt vanaf het O.P.A. trekkerdag evenementterrein 2018, Haanwijk 21 in Harmelen. 
Vanaf het evenementterrein gaan de tractor chauffeurs rechts af Haanwijk in, richting Harmelen. 
Vervolgens gaat de route linksaf af de Leidsestraatweg op. Bij de rotonde aangekomen, nemen de 
tractoren eerste afslag en gaat de stoet daarna vervolgens rechts af de Bedrijfsweg op. Daarna gaan 
de tractoren de eerste weg links af. Dit is de Productieweg. Aan het eind van deze weg, draaien de 
sturen naar links, om de route via de Handelsweg te vervolgen. Deze weg gaat met een haakse bocht 
over in de Industrieweg. Aan het eind van deze weg, komt de stoet uit op een T-splitsing. Daar gaan 
de chauffeurs rechts af de Breudijk op. Deze weg vervolgt zich enige kilometers langs de landerijen. 
Bij de Appellaan aangekomen, gaan de tractoren rechts af, deze laan op. De Appellaan gaat na enige 
kilometers over in de Jonckheerelaan. Aan het eind van deze laan gaan de tractoren links af de 
Dorpsstraat door. De tractoren gaan over de brug over het water, dwars door het dorp heen om 
vervolgens de eerste straat rechts af in te gaan. Dit is de Kalverstraat. Deze straat gaat over in de 
Kerkstraat. De tractoren tuffen rustig door. Aan het eind van deze straat gaat de route links af, de 
Acacialaan in. Deze weg rijden de tractoren helemaal uit, over het water heen, zo de Harmelerwaard 
in. Na een aantal kilometers draaien de sturen links af de Heldamweg op. Deze weg wordt helemaal 
uitgereden om aan het einde rechts af te gaan de Dorpeldijk op. De Dorpeldijk gaat na een kleine 
kilometer over in de Liesgrassingel. Bij de rotonde aangekomen, wordt deze bijna helemaal rond 
gereden om vervolgens de Rivierkom op te gaan, en via de verlengde Parkweg de weg verder te 
vervolgen. En alweer volgt er, na het rechts af gaan, een stukje Dorpstraat. Daarna gaan de 
chauffeurs de tweede straat links af, de Camphuysenstraat door. Aan het eind, rechts af de 
Multatulistraat in om bij de rotonde links af te gaan de Schoolstraat in. De volgende rotonde vervolgt 
de route zich weer links af, de Thematerweg op in de richting van Haarzuilens. Aan het eind van deze 
weg, gaan draaien de tractoren links af de Eikslaan op. Nog een klein stukje recht door en dan is het 
tijd voor de pitstop.  
 
Parkeren voor de trekkers en koffie/thee voor de bestuurders. 
We zijn welkom bij Atelier het Eikeblad op de Eikslaan in Haarzuilens. 
 
Nadat de tractoren zijn afgekoeld en de chauffeurs zijn opgeladen, worden de ijzeren paarden weer 
aangeslingerd om de terugweg via de Eikslaan te rijden. Vanaf de Eikslaan draaien zij hun sturen in 
de richting de Brink, links af de Brinkstraat in. Over de Brink heen, vervolgen zij hun weg dus rechtsaf 
de Ockhuizerweg in. Na verloop van een kilometer gaat deze over in de Polderweg. Bij de rotonde 
aangekomen, wordt de weg vervolgd door de tweede afslag te nemen, rechtdoor Laag Nieuwkoop in. 
Deze landelijke weg heeft een spoorovergang en een mooi landelijk aanzien. De weg wordt helemaal 
doorgereden tot de T-splitsing. Daar gaan de tractoren links af de Rodendijk op. Deze dijk gaat met 
een meer dan flauwe bocht over in Gerverscop. We rijden langs de O.P.A. evenement locatie van 
2017. Even toeteren!! Gerverscop maakt nog een haakse en een flauwe bocht om vervolgens te 
eindigen bij de Leidsestraatweg. Daar aangekomen gaan de chauffeurs met een bocht naar rechts 
deze weg op. Bij de Blauwe brug aangekomen in Harmelen, gaan de trekkers hier rechts overheen en 
rijden zo Haanwijk rechts af weer in.  
Dan duikt het O.P.A. evenementterrein weer aan deze weg op. De trekkers kunnen worden 
geparkeerd en worden bewonderd door de vele geïnteresseerde bezoekers. 


