
Route beschrijving O.P.A. Toertocht

De toertocht vertrekt vanaf het O.P.A. trekkerdag evenementterrein 2016, Reijerscop 18a, De 
Meern richting Harmelen.

Direct vanaf het evenementterrein draaien de tractoren links af Reijerscop in, richting 
Harmelen. Na een aantal kilometers gaat de route vervolgens rechts af over de Reijerscopse 
Overgang over de A12 heen. Dan met een kleine bocht naar links de Groenendaal over en 
vervolgens rechts af de Gravenlaan in. Daarna rijden de trekkerchauffeurs links af de Willem 
de Zwijgerlaan in. De weg vervolgt zich links af Haanwijk door. Na enige tijd gaat deze weg 
over in Breedveld die recht door wordt vervolgd. Vervolgens draaien de sturen links af 
Veldwijk in tot aan de straat Veluwemeer, waar ze links af gaan, deze weg op. Vanaf 
Veluwemeer vervolgt de route zich rechts af de straat Sneekermeer op en daarna weer recht 
door de Monnetlaan op. Vervolgens rechts af de Schumanlaan op al waar ze, aan het einde 
links af de Steinhagenseweg in draaien en rijden tot aan de rotonde waar ze links af hun weg 
via deze zelfde straat (Steinhagenseweg) vervolgen. Bij de Eilandenkade verloopt de route 
weer links af. Vervolgens rechts af de Bergstraat in en daarna slingert de stoet weer links af 
de Oostzee op en vervolgens nog een keer links af de Zeeweg op en dan rechts af 
Cattenbroek in. Deze weg verloopt langs boerderijen en landerijen. Bij de Lage Kade 
aangekomen gaan ze rechts af, deze weg in.  Dan is het tijd voor de pitstop. 

Parkeren voor de trekkers en koffie/thee voor de bestuurders.
We zijn welkom bij de familie A.J. Baars, m.a. Reinaldaweg 17 in Linschoten.

Na de koffie worden de tractoren weer aangeslingerd om de weg op de Lage kade te 
vervolgen. Vanaf de Lage kade draaien zij hun sturen in de richting van Montfoort en 
vervolgen zij hun weg dus rechtsaf Cattenbroek in. Na verloop van kilometers gaan ze links 
af de Mastwijkerdijk in Montfoort op. De toertocht vervolgt haar weg met flauwe bochten in 
de richting van de Blindeweg. De weg wordt helemaal doorgereden tot de flauwe bocht de 
Blindeweg op. De Blindeweg en haar mooie vergezichten loopt zonder veel bochtenwerk 
richting Reijerscop. Daar aangekomen gaan de chauffeurs met een bocht naar rechts 
rechtdoor Reijerscop in. 
Na een aantal kilometers duikt het O.P.A. festival terrein weer aan de rechterzijde van deze 
weg op. De trekkers kunnen worden geparkeerd en worden bewonderd door de vele 
geïnteresseerde bezoekers.


