
Vanuit de richting Hardenberg: 
 

 Vanuit Hardenberg neem de N34 richting Ommen 

 Sla na 13km rechtsaf de Slagenweg op 

 Neem op de rotonde de tweede afslag (Slagenweg) 

 Neem op de rotonde de eerste afslag (Haarsweg) 

 Sla na ongeveer 1 km rechtsaf de Sportlaan op 

 Aan de linkerzijde bevindt zich de atletiekbaan 
 
 

 
 
 



Vanuit de richting Zwolle / Dalfsen: 
 

 Vanuit Zwolle / Dalfsen neem de N340 richting Ommen 

 Sla linksaf de oprit van de N48 op richting Hoogeveen  

 Neem de afslag richting Ommen (De Strangen) 

 Sla aan het eind van de afrit rechtsaf de Balkerweg op richting Ommen 

 Neem op de rotonde de eerste afslag (Balkerweg) 

 Neem op de rotonde de tweede afslag (Slagenweg) 

 Neem op de rotonde de derde afslag (Haarsweg) 

 Sla na ongeveer 1 km rechtsaf de Sportlaan op 

 Aan de linkerzijde bevindt zich de atletiekbaan 
 
 

 
 
 
 
 



Vanuit de richting Hoogeveen: 
 
 Vanuit Hoogeveen N48 richting Ommen 

 Neem na 20km de afslag richting Ommen (De Strangen) 

 Sla aan het eind van de afrit linksaf op de Balkerweg richting Ommen 

 Neem op de rotonde de eerste afslag (Balkerweg) 

 Neem op de rotonde de tweede afslag (Slagenweg) 

 Neem op de rotonde de derde afslag (Haarsweg) 

 Sla na ongeveer 1 km rechtsaf de Sportlaan op 

 Aan de linkerzijde bevindt zich de atletiekbaan 
 
 

 



Vanuit de richting Raalte: 
 

 Vanuit Raalte neem de N348 richting Ommen 

 Neem na 17km de tweede afslag richting Ommen (De Strangen) 

 Sla aan het eind van de afrit rechtsaf de Balkerweg op richting Ommen 

 Neem op de rotonde de eerste afslag (Balkerweg) 

 Neem op de rotonde de tweede afslag (Slagenweg) 

 Neem op de rotonde de derde afslag (Haarsweg) 

 Sla na ongeveer 1 km rechtsaf de Sportlaan op 

 Aan de linkerzijde bevindt zich de atletiekbaan 
 
 



 Vanuit de richting Lemele / Hellendoorn / Nijverdal: 
 

 Vanuit Lemele / Hellendoorn / Nijverdal neem de N347 richting Ommen 

 Ga rechtdoor bij de verkeerslichten op de brug in Ommen  
(Prinses Julianastraat) 

 Ga rechtdoor bij de verkeerslichten (Schurinkstraat) 

 Neem op de rotonde de eerste afslag (Slagenweg) 

 Neem op de rotonde de derde afslag (Haarsweg) 

 Sla na ongeveer 1 km rechtsaf de Sportlaan op 

 Aan de linkerzijde bevindt zich de atletiekbaan 
 
 

 
 

 


