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1 ACHTERGRONDINFORMATIE 

 

Voor een beleving van de Dutch TT is het initiatief genomen om een toeristische route te creëren die 

zoveel mogelijk over de oude circuits leidt. Daarbij gaat het dan om het allereerste TT Circuit, alleen 

gebruikt in 1925 en vervolgens het circuit dat van 1926 tot en met 1954 in gebruik was. 

Dit project wordt gerealiseerd door het Recreatieschap Drenthe, de gemeentes waarin de beide oude 

circuits liggen te weten; Aa & Hunze, Assen, Borger-Odoorn en Midden-Drenthe, de Provincie Drenthe, 

het TT Circuit Assen en andere partners. 

1.1 1925: Start van de TT 

De drie jaar daarvoor opgerichte Motorclub “Assen en Omstreken” stond in 1925 aan de basis van de 

eerste Nederlandse TT en het daarvoor uitverkoren Circuit van Drenthe. 

Daaraan vooraf ging de in 1924 ingevoerde nieuwe Motor- en Rijwielwet. De minister had daarin de 

mogelijkheid open gelaten om ontheffing van het voordien geldende wedstrijdverbod te verlenen! Het 

bestuur van de KNMV sprong daarop in door de provinciale vertegenwoordigers te vragen om te zien naar 

een voor wegraces geschikt circuit. De respons was niet al te groot en bovendien slechts weinig 

overtuigend. De levensvatbaarheid van het idee mocht dan ook betwijfeld worden. 

Niet echter door de op auto- en motorgebied uiterst actieve directeur van de in 1919 te Assen opgerichte 

N.V. Noord-Nederlandsche Automobielen- en Motoren Handelmaatschappij “Wander”, de heer H. 

Dieters. Hij wees het bestuur van de nog jonge motorclub op de mogelijkheden van een in het voorjaar 

van 1925 gereedgekomen weg tussen Rolde en Borger. Met name de voorzitter van de motorclub, de 

heer J.A. Kramer, zag de nodige kansen en toog voortvarend aan de slag. Bij de gemeentelijke en 

provinciale autoriteiten vond hij een willig oor en op 17 april 1925 werd binnen de motorclub een 

organisatiecommissie gevormd bestaande uit de heren Kramer, Dieters, Hof en Baakman, even later 

aangevuld met de penningmeester van de motorclub, de heer H. Mulder, Rieks voor zijn 

medebestuurders. 

Dit vijftal had het oog laten vallen op een 28,4 lange wegendriehoek van Rolde naar Borger, vervolgens 

via Westdorp naar Schoonloo en van daaruit via Grolloo terug naar Rolde. Dat het parcours niet meer dan 

3 meter breed was en deels onverhard, was geen beletsel. Veel belangrijker was dat het traject geen 

bruggen kende die open konden en evenmin spoorwegovergangen die gesloten konden worden. 

Precies één week voor de grote dag - zaterdag 11 juli 1925 - kwam de ministeriële vergunning af. De 

ervaren coureurs Maarten Flinterman en Willem Breeman gingen daarop het circuit keuren. Tot grote 

opluchting van de organisatoren werd het circuit in orde bevonden, maar dan wel onder de restrictie dat 

de coureurs op straffe van diskwalificatie elkaar op het uit een zandweg bestaande deel van het circuit 

niet mochten inhalen. De beide keurders hadden op dat punt tijdens hun twee inspectieronden reeds 

leergeld betaald … 

De KNMV verleende vervolgens toestemming maar eiste dat de renners verzekerd moesten worden. Na 

veel moeite werd hiervoor een maatschappij gevonden, maar de penningmeester sloeg de schrik om het 

hart bij het vernemen van de premie, maar liefst ƒ 5.000,-.   

Een onmogelijk bedrag want Rieks Mulder had in zijn kas de beschikking over niet meer dan twee en een 

halve cent …  Dan maar zonder verzekering en ook de KNMV, edoch niet van harte, ging hierin mee. 
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Intussen waren alle verdere zaken geregeld en zo kon op die gedenkwaardige zaterdag 11 juli 1925 de 

eerste Nederlandse TT in Rolde van start gaan en de basis leggen voor wat alras zou uitgroeien tot hèt 

jaarlijkse motorsportevenement van Nederland. 

De eerste races hadden volop spanning gegeven en iedereen was tevreden. Zo niet een verslaggever van 

de Meppeler Courant, die het ongepast vond dat politiemannen, militairen en doktoren aan “zo iets 

dolzinnigs” hun medewerking verleenden en evenmin begreep waar “deze zonderlinge experimenten” en 

“dergelijke malligheden” voor dienden. 

De Mannen van Assen begrepen het echter maar al te goed en gelukkig voor ons motorsportliefhebbers 

deed hun dat eerste initiatief naar een vervolg smaken. 

1.2 1926: Naar een ander en beter circuit 

Het stuk zandweg in het parcours, gelegen in de gemeente Borger, werd verre van ideaal beschouwd en 

voor een tweede editie van de TT zou dat deel van het circuit verhard moeten worden. Toen duidelijk 

werd dat het gemeentebestuur van Borger hieraan niet tegemoet wilde komen, werd omgezien naar een 

ander circuit. Al snel werd een betere locatie gevonden even ten zuiden van Assen. Het beoogde circuit 

was gesitueerd in de gemeenten Assen en Beilen, had een lengte van 16,536 km en voerde van De Haar 

bij Assen naar Hooghalen en via Laaghalen en Laaghalerveen weer terug naar De Haar.  Ook dit circuit was 

verre van breed maar wel over de gehele lengte verhard, variërend van asfalt tot klinkers en grind en de 

jonge organisatie kon rekenen op steun en medewerking van beide gemeenten. Voortvarend ging men 

daarop aan de slag met de voorbereidingen voor de 2e TT die voor zaterdag 26 juni 1926 

geprogrammeerd stond. 

Als start en finish werd gekozen voor de locatie aan De Haar en dat die locatie als zodanig een veel 

langere levensduur zou hebben dan de slechts eenmaal gebruikte start/finish bij de boterfabriek in Rolde, 

het jaar daarvoor, stond toen nog slechts in de sterren geschreven. Niemand onder de leden van de 

organisatiecommissie kon toen bevroeden dat nu, anno 2013, start en finish van het TT Circuit zich nog 

steeds op exact dezelfde plaats zouden bevinden. 

Tot verdriet van penningmeester Rieks Mulder brachten de races niet het gehoopte aantal toeschouwers, 

waardoor deze met een strop van ƒ 5.000,- bleef zitten. Dat probleem werd echter opgelost met hulp van 

de draagkrachtigen onder de bestuursleden, die de organisatie beurtelings het ontbrekende bedrag voor 

een korte periode leenden. Ondanks deze financiële tegenvaller had het bestuur van de motorclub alle 

vertrouwen in het toekomstig succes van de TT en om dat te bewerkstelligen moest er flink geïnvesteerd 

worden. Binnen een jaar konden plannen daartoe reeds in daden worden omgezet. 

Met wat tussentijdse kleine aanpassingen deed het in 1926 in gebruik genomen circuit dienst tot en met 

de 24e Dutch TT in 1954. 

Met het in 1955 speciaal aangelegde circuit, toen nog 7,704 km lang en in gebruik genomen bij de 25e 

Dutch TT, werd de basis gelegd voor het huidige TT Circuit Assen dat nu nog 4,542 km meet. 

 

De heer Egbert Braakman heeft met deze tekst een stuk van de geschiedenis van de beide circuits in een 

korte versie weergegeven.  
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2 AANLEIDING EN DOELSTELLING PROJECT 

2.1 Aanleiding project 

Bij de vaststelling door de Gemeenteraad van Assen van de begroting van 2013 van het Recreatieschap 

Drenthe, heeft wethouder Matthijsse toegezegd, om samen met het Recreatieschap te laten onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van motorroutes. 

Na rondvraag bleek dat er belangstelling was voor een uniek en zichzelf onderscheidende themaroute 

voor motoren. 

 

Route 66, de Amerikaans oudste historische snelweg door de verschillende staten bracht ons op het idee 

om de twee Drentse historische race circuits van 1925 en 1926-54 te verbinden en visueel zo authentiek 

mogelijk opnieuw beleefbaar te maken. 

2.2 Doelstelling project 

De doelstelling van het project is het koppelen van de twee TT routes (1925-1954) om zodoende deze 

voor de toekomst te bewaren als Drents Cultureel Erfgoed middels een belevingsroute voor (in eerste 

instantie) motor en fiets. 

Dit wordt bewerkstelligd door een format te ontwikkelen als toeristisch en recreatief instrument, 

waardoor de vrijetijdseconomie in dit specifieke gebied op een onderscheidende manier gestimuleerd 

wordt. Tevens draagt dit bij aan een verdere vergroting van de branding van het merk TT en het 

toeristische en recreatieve product van Drenthe. 

3 DE DOELGROEP 

 

Uitgangspunt opdracht: 

Primair wordt de route voor motorrijders en secundair voor fietsers en overige tweewielers ontwikkeld.  

3.1 Nederlandse toerrijders 

Nederland telt 670.000 motorrijders met een motor, waarvan ongeveer 1/3 een toermotor is. Deze 

220.000 toerrijders worden nog aangevuld door motorrijders met een sportieve motor die ook af en toe 

toertochten rijden, maar ook met mensen die motors huren om een weekend te toeren.  

3.1.1 Europese Goldwing Club 

Deze tekst van hoofdstuk 1 is ook gebruikt voor het speciale programmablad die de Europese Goldwing 

Club heeft uitgebracht ten behoeve van haar bezoek aan Assen in mei 2013.  

De Goldwing Club heeft met 300 motoren de Tour de TT gereden en was zeer te spreken over de variatie 

in de route. Op ons verzoek is er geen ruchtbaarheid gegeven aan deze rit, omdat het plan niet gereed 
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was. Wel was het een mooie testcase om te onderzoeken hoe de route bevalt bij een groep die tot de 

doelgroep toerrijders behoort. 

 

3.2 Nederlandse fietsers voor het plezier 

Nederlanders maken in totaal 7,7 miljoen fietstochten voor het plezier in Drenthe. Zij hebben in de 

periode van april tot en met september 2011 hier circa 140.000 fietsvakanties doorgebracht. Dit is 14% 

van alle fietsvakanties in Nederland. 

Fietstochten voor het plezier duren gemiddeld 2,5 uur. Tijdens zo'n fietstocht legt men gemiddeld 20,4 

kilometer af.  

Nederlanders tussen de 55 en 74 jaar ondernemen relatief veel fietstochten.  

3.3 Economische spin off 

3.3.1 Kwantitatieve en Kwalitatieve Economische Spin  Off 

Uit onderzoek van het Landelijk Fietsplatform 'Zicht op Nederland Fietsland' blijkt dat jaarlijks ruim vijftig 

procent van de Nederlanders op de fiets stapt voor een recreatieve fietstocht. Het onderzoek laat verder 

zien dat mensen tijdens die fietstochten en fietsvakanties zo’n 750 miljoen euro uitgeven aan onder 

andere consumpties en overnachtingen.  

 

3.3.2 200 miljoen fiets tochten 

Jaarlijks stappen ruim 8 miljoen Nederlanders op de fiets voor het maken van een recreatieve tocht. Dit 

resulteert in zo'n 205 miljoen fietstochten van een uur of meer. En dat weer in circa € 750 miljoen aan 

bestedingen onderweg. Deze bestedingen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.  

Ook het aantal meerdaagse fietstochten is gegroeid. In 2008 werden er in Nederland 1,2 miljoen 

fietsvakanties gehouden. Het Fietsplatform ziet goede kansen voor verdere toename van het recreatief 

fietsgebruik en fietsvakanties in Nederland, onder andere door het stimuleren van het inkomend 

fietstoerisme, o.a. uit Duitsland. Voorwaarde is, volgens het Fietsplatform , wel het blijven investeren in 

de mogelijkheden voor fietsrecreatie en het verder versterken van de samenwerking op het gebied van 

marketing en voorlichting.  

 

Honda Goldwing Club maakt 

een tussenstop bij Café-

restaurant Hofsteenge in 

Grolloo 
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3.3.3 Forse stimulans voor de economie: 

 Jaarlijks brengen fietsers dus in totaal zo’n € 750 miljoen in het laatje aan bestedingen tijdens 

fietstochten, vooral bij horeca en overnachtingsaccommodaties. Het gaat, volgens de ramingen en cijfers 

van het Fietsplatform, om € 6,18 per persoon tijdens een fiets(dag)tocht (+ 34% t.o.v. 2002) en € 71,23 

per persoon per dag tijdens een fietsvakantie. Ook de fietsbranche profiteert. Jaarlijks wordt naar 

schatting ten behoeve van recreatieve doeleinden voor een bedrag van € 450 miljoen uitgegeven aan fiets 

en toebehoren.  

 

3.3.4 Overnachtingen  in het gebied van de Tour de TT 

In de verblijfsaccomodaties rondom het gebied waar de Tour de TT loopt vonden in 2012 ruim 

3.663.000 toeristische overnachtingen plaats. Als je een koppeling maakt met de hierboven vermelde 

kwantitatieve gegevens m.b.t. het economisch rendement van fietstochten en fietsvakanties, mag het 

duidelijk zijn dat een belevingsroute in de vorm van de Tour de TT zal leiden tot omzetstijgingen voor de 

MKB bedrijven om en langs de route. Tevens zal daardoor de werkgelegenheid worden versterkt  en 

behouden. Dit geldt eveneens voor de voorzieningen en de leefbaarheid in het gebied. 
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4 SAMENWERKINGSPARTNERS 

 

Uitgangspunt opdracht: 

Door het betrekken van en af te stemmen met partijen die belang (kunnen) hebben bij de ontwikkeling van 

de route ontstaan er creatieve ideeën en een breed draagvlak. 

Om voldoende draagvlak voor de ontwikkeling van dit project te krijgen zijn oriënterende gesprekken 

gevoerd met de toeristische ambtenaren uit Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. Na 

afstemming met hun portefeuillehouders hebben alle gemeenten enthousiast hun medewerking aan de 

ontwikkeling van dit project toegezegd. Ook de provincie Drenthe heeft aangegeven proactief aan dit 

project bij te dragen.  

Het Recreatieschap Drenthe heeft toegezegd het grootste gedeelte van de ontwikkelingskosten te willen 

financieren en wil tevens de projectverantwoordelijkheid op zich nemen. 

De directies van het TT-Circuit, het Drents Archief en de ANWB hebben aangegeven, ieder op zijn eigen 

wijze een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van dit project. 

4.1 Projectgroep Tour de TT 

Er is een Projectgroep opgericht die vier maal bijeen is gekomen om de contouren van het plan mede 

vorm te geven, mee te denken en aan te vullen onder leiding van een externe projectleider.  

De projectgroep bestond uit: 

 Gemeente Assen  Jos Duinkerken en Patricia Langen   

 Gemeente Aa & Hunze  Klaasje Everts 

 Gemeente Borger-Odoorn Dirkjan Haan en Wim Brandt 

 Gemeente Midden Drenthe Nick Bruins 

 Recreatieschap Drenthe Roland Maréchal   

 Drents Archief   Douwe Huizing   

 TT Circuit   Egbert Braakman   

 ANWB    Jaap Jagt   

 MetSandra   Sandra Hoekman (projectleider)  

  

De projectgroep wordt ontbonden zodra het projectplan is opgeleverd. 

4.2 Raad van Aanbeveling en Advies 

Om het draagvlak voor de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief ‘Tour de TT’ te vergroten en de 

economische mogelijkheden en mede de, voor Drenthe, cultureel historische waarde van dit nieuwe 

toeristische en recreatieve product te ondersteunen, zou een Raad van Aanbeveling en Advies grote 

meerwaarde kunnen opleveren. 

 

De Raad heeft een adviserende rol en treedt op als sparringpartner. Zij krijgt als taak deelnemende en 

nieuwe partijen te enthousiasmeren en aan te bevelen een bijdrage te leveren aan het tot stand komen 

en het verduurzamen van het initiatief 'Tour de TT'.  

De Raad geeft enkel niet-bindend advies en heeft geen wettelijke of financiële verantwoordelijkheden. 
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De Raad van Aanbeveling en Advies bestaat uit bestuurders van de deelnemende gemeenten en een 

prominent boegbeeld voor de TT van Assen die de doelstelling van de historische motorroute ‘Tour de TT’ 

onderschrijven en daarom hun naam aan deze ontwikkeling willen verbinden. 

 

De Raad van Advies en Aanbeveling is samengesteld uit: 

 Gemeente Assen  Wethouder Henk Matthijsse (voorzitter) 

 Gemeente Aa & Hunze  Burgemeester Eric van Oosterhout 

 Gemeente Borger-Odoorn Wethouder Frits Alberts 

 Gemeente Midden Drenthe Wethouder Henk van Hooft 

 Mister TT   Jaap Timmer 

 Recreatieschap Drenthe Directeur Hans Hartog 

 

De Raad van Aanbeveling en Advies heeft een tijdelijk karakter en dient als tussenstap voor de overgang 

naar een op te richten vereniging of stichting ‘Tour de TT’. 

4.3 Stichting Tour de TT 

Indien de Raad van Aanbeveling en Advies het voorliggende project aanbeveelt, zal het project in een 

vereniging of stichting worden ondergebracht. 

Hoe het bestuur van deze rechtspersoon eruit moet gaan zien moet nader uitgewerkt worden. Aan te 

raden is om dit in gezamenlijkheid met het bedrijfsleven en (semi)overheidsinstanties te doen.  

De voorzitter zou wellicht een onafhankelijke derde partij kunnen zijn.  

Een en ander zou door de Raad van Aanbeveling en Advies geadviseerd kunnen worden. 
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5 UITGANGSPUNTEN OPDRACHT 

5.1 De routes  

Uitgangspunt opdracht: 

Het zo authentiek mogelijk reconstrueren en koppelen van de twee historische circuits waarbij zoveel 

mogelijk de rijke historie van de TT of specifieke punten en onderdelen van de route belicht worden (b.v. 

‘Oude Tol’ of de oorsprong van de ‘Bartelsbocht’).  

Het streven is hier alleen van af te wijken vanwege verkeerstechnische veranderingen in de route 

(afsluitingen door nieuw wegennet zoals A28 en N33), verkeersveiligheid en dorpsbelangen. 

5.1.1 Route 1925 

De voorgestelde route is op een paar 

plaatsen gelijk aan het origineel. Een van de 

aanpassingen in de route is de 

oorspronkelijke start bij de molen in Rolde 

naar de weg Rolde-Borger. Deze is niet meer 

toegankelijk vanwege de komst van de N33 

(zie paarse route). Er is hier gekozen voor 

een alternatief (zie zwarte route).  

 

 

Ook de infrastructuur bij Borger is in de loop der jaren aangepast. Derhalve loopt de route meer langs 

Borger in plaats van daardoorheen. 

Vanaf Grolloo loopt de route terug naar Rolde, maar voor de Tour de TT nemen wij de afslag bij de 

rotonde Marwijksoord om een interessante verbindingsroute te kunnen maken.  
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5.1.2 Route 1926 - 1954 

De route 1926 - 1954 is op meerdere plaatsen aangepast 

vanwege nieuwe verkeersituaties.  

Van Hooghalen naar Laaghalen is afgeweken vanwege de komst 

van de A28. 

(paars is origineel, zwart is alternatief) 

 

 

 
 

Vanzelfsprekend is rondom het huidige TT circuit de situatie veranderd omdat dit een gesloten circuit is 

geworden. De Start- en Finishlijn ligt vanaf 1926 nog steeds op dezelfde plaats, maar kan niet meer 

gebruikt worden voor deze recreatieve route. Tevens is het gebied rondom het circuit militair 

oefenterrein geworden zodat de aansluiting vanuit Laaghalerveen is gewijzigd. Er is voor gekozen om de 

weg rondom het circuit te volgen.  

Het gebied waar de kombocht bij de Bedeldijk ligt (achter het Verkeerspark) is onlangs aangekocht door 

de gemeente Assen. Bekeken wordt of dit toegevoegd kan worden aan de route.  

 

  



Projectplan Historische Motorroute "Tour de TT"  vLV19.09.2013    Pagina 13 van 31 

De Bartelsbocht kan alleen per fiets gereden worden. Vanwege de bekendheid van deze bocht wordt er 

nog gekeken of er hier een verwijzing naar de route geplaatst moet worden.  

 

 
(paars is origineel, zwart is alternatief) 

5.2 De verbindingsroutes 

Uitgangspunt opdracht: 

De beoogde verbindingsroute tussen het circuit van 1925 en 1926-54 moet aansluiten bij het historische 

wegenpatroon van de twee circuits. 

5.2.1 Eerste verbindingsroute 

Vanuit de rotonde Marwijksoord gaat de route via Eldersloo naar Ekehaar, daarna via Anreep over de 

Schieven naar Graswijk, waar een aansluiting op de route 1926 - 1954 is. 

Aan deze route bevinden zich geen specifieke TT gerelateerde plaatsen of punten voor zover ons bekend.  
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5.2.2 Tweede verbindingsroute 

De tweede verbindingsroute is vanaf het einde van de Haar over de rondweg naar de Bonte Wever 

(vestigingplaats TT bureau, toen nog Kunstijsbaan Drenthe, van 1 september 1979 tot eind december 

1997).  

 

Vanaf de Bonte Wever over de Nassaulaan naar de Torenlaan (vestigingsplaats TT bureau in Hotel de 

Moriaan aan de Torenlaan 24 van 1 april 1951  tot 31 augustus 1979)  

 

Hierna gaat de route verder door het Kloosterstraatje via de Oostersingel (vestigingsplaats Drents Archief) 

naar de Javastraat en rechtsaf de Rolderstraat in (vestigingsplaats motorkeuring Veemarktterrein) richting 

Rolde. 

 

Deze laatst genoemde route heeft meerdere TT-relateerde punten. Deze, en andere locaties op en langs 

de route, worden apart benoemd in 'Locaties en voorzieningen'.  

 

 

5.3 Startplaats motorroute  

De routes worden op een dusdanige manier voorzien van borden en andere informatie dat het niet 

uitmaakt vanaf welk punt de route gestart wordt. 

5.4 Rijrichting 

Bij de bebording van de route is rekening gehouden met zowel motorrijders als fietsers. Op advies van de 

geraadpleegde verkeersdeskundigen en andere specialisten zal de motorroute met de klok mee te 

verrijden zijn, waar deze voor fietsers de tegenovergestelde richting zal zijn.  

Op deze manier rijden motoren en fietsers elkaar tegemoet en is de zichtbaarheid beter. Dit vooral op 

wegen waar geen aparte fietsbaan of -pad beschikbaar is. 
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Hierboven een voorbeeld in Laaghalerveen. 

 

Op enkele plaatsen zal daarom de route voor fietsers afwijken van die voor motoren, omdat niet alle 

wegen geschikt zijn voor beide doelgroepen.  
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5.5 Tour de TT Route 2013 
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6 MKB 

 

Uitgangspunt opdracht: 

De (vlak) langs de route gelegen MKB bedrijven betrekken bij de mogelijkheden die de route brengt. 

In afstemming en samenwerking met toeristische, recreatieve en andere MKB-bedrijven, welke direct 

gelegen zijn aan de route dienen er afspraken worden gemaakt op welke wijze zij een bijdrage aan de 

invulling van de route kunnen en willen geven. Zij kunnen zich bijvoorbeeld thematisch aansluiten bij de 

uitstraling van de route. 

Elke deelnemende gemeente kan aangeven waar zij centrale op- en afstap punten aan de route zou willen 

creëren. Gemeenten zouden deze plaatsen ook kunnen gebruiken om toeristen, bezoekers, deelnemers van 

en naar toeristische, recreatieve plaatsen in hun gemeente te leiden. 

 

In iedere gemeente is gekeken naar MKB bedrijven die aan, langs of dichtbij de route liggen en waar het 

mogelijk interessant is om aan te sluiten bij de route.  

Deze bedrijven zijn opgedeeld in drie categorieën die een motorsportgerelateerde naam gekregen 

hebben.  

De belangrijkste en veelal grootste bedrijven zijn ingedeeld in de categorie 'Start en Finish', daarna volgt 

'Pitstop' en de laatste categorie is 'Paddock'. 

6.1 Start en finish punt 

In iedere gemeente is een start en finish punt aangewezen. Dit zijn bedrijven die op een gunstige plaats 

aan de route liggen en waar bepaalde faciliteiten mogelijk zijn of mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Met een aantal van deze bedrijven zijn verkennende gesprekken gevoerd en door de uitbaters werd stuk 

voor stuk enthousiast gereageerd. 

 

In de gemeente Aa en Hunze is TIP 'de Molen' in Rolde als extra punt aangewezen vanwege het feit dat dit 

het start en finish punt is geweest van de route 1925. Hoewel de daadwerkelijke start bij de melkfabriek 

lag. 

6.2 Pitstop punt 

Langs de route zijn er punten aangewezen vanuit waar men andere interessante locaties dichtbij de route 

kan bezoeken. De bedoeling is dat er zowel op het aangewezen punt als het punt waarnaar verwezen 

wordt informatie komt over de route. Op welke manier dit kan gebeuren is nog niet besproken met de 

betreffende ondernemers. 

6.3 Paddock punt 

Op paddock punten kan overnacht worden. Op een dergelijk punt bevindt zich een bord of andere uiting 

met de gehele route daarop aangegeven. Tevens is hierop aangegeven hoe men de route kan bereiken.  

Er zijn nog geen verkennende gesprekken gevoerd met de beoogde bedrijven. 
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6.3.1 Overzicht beoogde MKB route punten 

 

6.3.2 Gewenste voorzieningen 

In iedere categorie is gekeken naar gewenste voorzieningen. Aan de hand daarvan kan er een invulling 

gegeven worden aan verdere marketing van de route.  
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Aa en de Hunze Grolloo Hofsteenge x x Cuby Museum

Rolde TIP De Molen x

Deurze De Aanleg x NP Drentse A

Nooitgedacht Hof van Saksen x

Grolloo De Berekuil x

Schoonloo Hegeman x MKB Schoonloo

Schoonloo De Tien Heugten x

Amen De Amer x

Borger – Odoorn Borger Klein Drenthe x x Hunnebed Centrum

Borger Boomkroonpad x

Borger Lunsbergen x

Assen Assen De Bonte Wever x x TT Circuit

Assen Havenkade x (in ontwikkeling)

Assen/Witten Witterzomer x

Assen Van der Valk x

Assen Drents Archief x Het DNA van de TT

Midden Drenthe Hooghalen Wapen van Schotland x x Sterrenwacht, Kamp Westerbork

Hooghalen Het Grote Zand x
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Horeca voorziening x

Borden met complete route (u bevindt zich hier) x x x x

Sensor punt x x

Bord met uiting historie TT x x x

Kunstwerk x

Geluidspalen x x x

Bewegwijzering x

Parkeerplaats x x x

Fiets/scooter verhuur etc. x x

Motor EHBO x

Oplaadpunten electrische fiets/scooter etc. x

Merchandising (box of automaat) x x

Place-mats (voorkant wisselend, achterkant route) x x x

Arrangementen x x x

Aanbiedingen x x x

Banieren x

Vlaggen x
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6.3.2.1 Het dorp Hooghalen 

 

In het dorp Hooghalen, in de gemeente Midden Drenthe, is er zeer enthousiast gereageerd op het 

voorstel van de Tour de TT.  

De projectleider heeft samen met een afvaardiging van de gemeente Midden Drenthe en de gemeente 

Assen een gesprek gehad met de ondernemersvereniging en dorpsbelangen.  

Dit heeft geleid tot het volgende voorstel vanuit het dorp: 

 

Naast een gezellig terras om een hapje en een drankje te kunnen nuttigen bij restaurant Het Wapen van 

Schotland heeft Hooghalen nog veel meer te bieden voor de deelnemers aan de tour/fietstocht. 

  

Achter in Het Wapen van Schotland wordt “het deel" ingericht als permanente TT tentoonstelling. De tijd 

van weleer, met de TT van vroeger, wordt daar tentoongesteld. Heuse motoren geluiden zullen de 

bezoekers terug nemen in de tijd van weleer. 

Hooghalen was het motordorp waar het vroeger allemaal gebeurde. Tijdens de TT stond en staat alles in 

het teken van de motorsport. 

Aan de Hoofdstraat waren op verschillende plaatsen de rijders aan het sleutelen, tribunes werden 

gebouwd van wagens en strobalen. De bakker deed ‘s nachts geen oog dicht om de vele broodjes te 

kunnen bakken, die gretig werden afgenomen. 

  

De Hoofdstraat zal voor de route versierd worden met spandoeken van oude oliemerken zoals bijv. 

Chevron. Tevens laten wij  stukken uit de tentoonstelling zoals oude foto's vergroten en op spandoeken 

langs de weg plaatsen. 

Op de rotonde bij Hooghalen willen wij graag een kunstwerk plaatsen van de in Hooghalen woonachtige 

kunstenares Edith Benedictus, bekend van het winnende kunstwerk voor Beatrix, welke tentoongesteld 

staat op paleis Het Loo in Apeldoorn. En willen wij ons dorp nog laten opsieren door kunstwerk van 

bijvoorbeeld de Hout Carver. 

  

Daarnaast heeft Hooghalen nu twee rijders die het in de motorsport erg goed doen, namelijk Jasper 

Iwema en Mick Jansen. Restaurant Het Wapen van Schotland is de Fanhouse van motorcoureur Jasper 

Iwema. Hij zal ook in het museum aan de orde komen met een speciale hoek voor hem. 

  

Na het museum bezocht te hebben zit op loopafstand tankstation- en fietsverhuurbedrijf Schreur. Voor de 

motorrijder de mogelijkheid om de motor bij te tanken en de sportieve fietser kan hier een kick bike of een 

E step huren. Op deze manier kan men de route op een andere manier beleven. 

Tegenover het tankstation vindt u dan Snackbar de Tussenstop. Alleen de naam al past zeer goed in deze 

route! 

En naast tankstation Schreur zit onze welbekende bakker Fleddérus met zijn heerlijk ambachtelijk 

zelfgemaakt banketbakkerijs. Ver uit de omgeving weten de lekkerbekken hem te vinden.  

Ook is het goed te weten dat bij bovengenoemde bedrijven meer dan voldoende parkeerruimte 

beschikbaar is en dat zowel Het Wapen van Schotland, snackbar de Tussenstop en Dorpsbakker Fleddérus 

de zondagen geopend zijn, en kan men gebruik maken van het tankstation op zondag! 
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Tot slot kunt u de oude TT route ook nog op een heel andere manier beleven, namelijk op de Solex! Beleef 

de tijd van weleer en huur bij solexverhuur Het Drents Kwartiertje een solex en u rijdt de route kleintje TT. 

Gekleed in een lange leren jas met pothelm beleef je de tijd van de vijftiger jaren. 

 Kortom: Hooghalen heeft het!!!!!! 

 

 
 

Dit is een mooi voorbeeld van de betrokkenheid van een, in dit geval een geheel, dorp. Een dergelijk 

voorbeeld doet hoogstwaarschijnlijk andere ondernemers sneller volgen.  

Indien de realisatie van het project een feit is, zal ook contact gezocht moeten worden met 

dorpsbewoners in Rolde, Schoonloo en Grolloo.   

  

De ondernemersvereniging en 

dorpsbelangen van Hooghalen, Laaghalen en 

Laaghalerveen, bekijken en bespreken de 

Tour de TT route. 
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7 "LOOK AND FEEL" 

 

Uitgangspunt opdracht: 

Omdat de route door meerdere gemeenten loopt is het belangrijk dat de 'look en feel' uniform, 

consequent, maar vooral herkenbaar wordt toegepast. (b.v. Route 66 in Amerika) 

Om een brede doelgroep te stimuleren en te activeren gebruik te maken van deze historische route dient 

deze op een unieke wijze ‘beleefbaar’ te worden aangekleed met onderscheidende en aansprekende 

objecten (bv. op Rotondes), bewegwijzering, virtuele route begeleiding, centrale herkenbare opstap en 

afstap plaatsen in de route en hotspot- stops in de route. 

7.1 Route 66 

De in Amerika, en ver daarbuiten, bekende Route 66 is gebruikt als basis voor de ontwikkeling van de 

'look en de feel' van de Tour de TT.  

7.2 Tour de TT 

7.2.1 Routebordjes 

Wegbebakenings- en verkeersgeleidingsbedrijf Brimos heeft in opdracht van het Recreatieschap een 

voorstel gemaakt voor een tweetal borden. Naar de mening van de projectvergadering zijn die borden 

gecombineerd met het onderstaande bord als definitief resultaat. 
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7.2.1.1 Omgekeerde graffiti 

 

Omgekeerde graffiti is een milieuvriendelijke manier van bewegwijzering door middel van het onder hoge 

druk schoon spuiten van het wegdek met behulp van een sjabloon. 

Wel dient nog uitgezocht te worden of dit mogelijk is met het oog op veiligheid. 

 

Een dergelijk project zou door middel van een werkgelegenheidsproject uitgevoerd kunnen worden. 

7.3 Huisstijl Tour de TT 

De huisstijl van de Tour de TT zal een afgeleide worden van het bewegwijzeringbord, omdat deze leidend 

is in het project. 
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8 ROUTE APPS 

 

Ongeveer 1 op de 4 Nederlanders heeft een tablet. Er zijn nu zo'n 4,5 miljoen in gebruik. Deze getallen 

blijven groeien.  

Uitgaande van de welzijnsklasse waarin motorrijders zitten, is het aannemelijk dat in motorland er een 

tabletdichtheid is wat hoger ligt dan 25%. Om toch nog voorzichtig te zijn houden wij 200.000 aan.  

 

De route kan op internet worden gevonden op drie verschillende locaties.  

8.1 Tour de TT app 

Motorrijders gebruiken een app als magazine, omdat gebleken is dat ze graag van te voren hun route 

willen voorbereiden. De app zorgt voor beleving door alle foto's, video’s, links naar sites e.d. Het rubber 

en de benzine zijn nog net niet te ruiken. Je kunt de route in principe vanaf je bank al rijden. De app kan 

worden gemaakt voor zowel tablet als smartphone in een Apple en Android versie. Indien de app is 

gedownload op de tablet, dan is er geen internetverbinding meer nodig om het te kunnen gebruiken. De 

app wordt hierdoor wel groter om te downloaden, maar met de huidige grootte van het geheugen moet 

dit geen probleem zijn.  

De app voor de smartphone is een 'light-versie' van die voor de tablet. De navigatie werkt via GPS.  

Een naam voor de app zou "Tour de TT" kunnen zijn. Dit valt binnen de 14 karakters die beschikbaar zijn 

voor een naam en het logo zou een afgeleide kunnen zijn van het schildje op het bord.  

De app wordt gebouwd door “I 'm Bamboo” en zal daarna eigendom zijn van de Tour de TT. Er wordt 

rekening mee gehouden dat de rechten met betrekking tot de app afgekocht worden en bij de op te 

richten rechtsvorm komen te liggen.  

Egbert Streuer rijdt op zijn BSA 

door de Bartelsbocht anno 2013. 

 

In de inzet staat een stuk historie 

vermeld over deze bocht bij de 

boerderij van boer Bartels. 

 

Tevens wordt er een historische 

foto getoond. 
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8.2 Drenthe.nl 

Over het gebruik van apps door fietsers is nog niet veel bekend. Wielrenners gebruiken apps voor het 

bijhouden van de gereden afstanden en tijden, maar de recreatieve fietser gebruikt over het algemeen 

nog steeds een papieren kaart en maakt gebruik van borden.  

Het ontwikkelen van een app met de daarbij behorende interactieve voordelen zou een vernieuwende 

toevoeging kunnen zijn voor fietsend Drenthe.   

 

Het Internetplatform met de Drenthe route app vormt de verbinding met dit toeristisch Drenthe. 

De marketing inspanning voor de app is gegarandeerd omdat de app onderdeel is van de campagnes van 

Marketing Drenthe en Tourist Info Drenthe. 

Verwacht wordt dat fietsers deze app zullen gaan gebruiken. 

Het is in deze app mogelijk om bepaalde punten als POI (Point Of Interest) aan te wijzen. Op deze wijze is 

er een link te leggen met de deelnemende bedrijven aan, langs en dichtbij de route om bijvoorbeeld 

reclame te maken, informatie te verstrekken of speciale aanbiedingen te laten zien. 

 

8.3 Annodrenthe.nu 

Recreatieve fietsers en wandelaars die meer willen weten van de historie van de TT routes, worden 

bediend met de app ‘annodrenthe’ voor Iphone en Android Smartphones. Deze is gekoppeld aan de  

website www.annodrenthe.nu. Het Drents Archief legt met deze app de verbinding tussen de historie van 

de TT en de ‘Route de TT’ van nu door op locatie relevante foto’s, filmpjes, documenten en verhalen te 

tonen. Verwacht wordt dat mensen die geïnteresseerd zijn in de rijke historie van de TT, deze app zullen 

gebruiken als interactieve informatieverstrekker.  

 

http://www.annodrenthe.nu/
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8.4 Perspresentatie  

Voor de perspresentatie is een film gemaakt door het bedrijf I'm Bamboo. De drievoudig wereldkampioen 

Zijspannen,  Egbert Streuer, heeft hiervoor een gehele dag zichzelf alsmede zijn glimmende BSA ter 

beschikking gesteld. Indien het project doorgang vindt, worden de beelden gebruikt voor de app.  

 

  

Definitief ontwerp bord. 

d.d. 12.06.2013 



Projectplan Historische Motorroute "Tour de TT"  vLV19.09.2013    Pagina 26 van 31 

9 MARKETING 

 

Uitgangspunt opdracht: 

De route wordt digitaal door Annodrenthe.nu met filmpjes, foto's, anekdotes en andere info uit heden en 

vervlogen tijden begeleid.  

De nieuwe historische TT route kan voor tal van marketing doeleinden worden gebruikt. Bestaande en 

nieuwe evenementen zouden de route kunnen inzetten als een interessante toevoeging van hun 

programma.  

Hierbij kunnen we denken aan bestaande evenementen zoals de Drentse Fiets4Daagse, de Internationale 

Jeugdtour en de TT Midnight Ride.  

Nieuwe evenementen zouden kunnen zijn: een Prof-Wieler-Criterium, een Historische Motor Race, een 

solar en sensor race met innovatieve mobiliteiten, etc. 

9.1 Canon TT 

Om filmpjes, foto's, anekdotes en andere informatie vanuit het verleden tot aan het heden overzichtelijk 

te houden wordt er een Canon van de TT ontwikkeld. Deze Canon zal bestaan uit een nader te bepalen 

aantal onderwerpen. Van deze onderwerpen wordt een nog nader te bepalen aantal informatie-

eenheden verzameld vanaf het begin van de TT tot aan het heden. Deze informatie-eenheden kunnen 

foto's, filmpjes of geschreven teksten zijn.  

De verschillende te ontwikkelen apps, website, merchandise, bewegwijzering en informatieborden, 

maken gebruik van gedeelten van deze Canon.  

 

 
 

 

 

 

app

info bord

website

overig

1925

2013

Onderwerp: TT Tegeltjes

Onderwerp: Ontwikkeling Zijspannen

Canon van de TT

Onderwerp: Ontwikkeling motoren

Onderwerp: MotorkledingOnderwerp: Boeken

Onderwerp: ReclameOnderwerp: TT winaars

Onderwerp: TT winaars Onderwerp: Vrijwilligers

Voorbeeld van de opbouw van 

een Canon. 

Diverse vormen van informatie 

uit verschillende jaren 

geordend per onderwerp.  

De informatie wordt vervolgens 

door de verschillende 

informatieverspreiders 

gebruikt, zoals apps, 

informatieborden, website etc. 
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Voorbeelden onderwerpen: 

 

 Ontwikkeling motoren 

 TT winnaars 

 Ontwikkeling circuit 

 Nederlandse motorhelden 

 Anekdotes 

 Motorklassen 

 Pitspoezen 

 Motormerken 

 Inschrijving / TT bureau 

 Logo / beeldmerk 

 Boeken 

 Ontwikkeling zijspannen 

 Programma boeken 

 Tegels 

 Posters 

 Publiek TT circuit 

 Asser- & TT-nacht 

 Motorkleding 

 Monteurs 

 Ongelukken 

 Vrijwilligers op circuit 

 Camping life 

 Reclame 

 Toegangskaartjes 

9.2 Merchandise 

Merchandise vergroot de naamsbekendheid van een product. De verschillende punten aan en langs 

de route zouden deze kunnen aanbieden voor verkoop. De kans is echter groot dat een assortiment 

in een lade verdwijnt omdat er vanwege tijd- of ruimtegebrek even mogelijkheid is om iets uit te 

stallen. Om dit te voorkomen kan er een box (automaat) gemaakt worden waarin de verschillende 

items worden uitgestald en waar tevens een opslag ruimte is voor de voorraad.  

Café Hofsteenge in Grolloo heeft iets soortgelijks staan waarmee zij attributen verkoopt van het 

Cuby-museum. Een iets kleinere uitvoering met een aantal lades eronder zou volstaan voor de Tour 

de TT.  

 

Items die daar aangeboden zouden kunnen worden zijn;  

T-shirts / Petten / Sleutelhangers / Emblemen / Stickers / Kaarten / Hoofd-, nekdoek / Speldjes / 

Quizblad / Posters / Flyers 

Maar er valt ook te denken aan een boekje over de Canon van de TT of bijvoorbeeld placemats.  

 

  
De ontwikkeling en productie van een dergelijke kast zou goed in een werkgelegenheidsproject 

kunnen worden uitgevoerd.  

Kast bij Café-restaurant 

Hofsteenge te Grolloo. 

Hierin worden diverse artikelen 

van Cuby and the Blizards 

aangeboden. 
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10 BEGROTING 

10.1 Eerste begroting 

Er is een kaderbegroting opgesteld voor de basiskosten van de route. Dat wil zeggen dat door het 

bijeen brengen van het bedrag van 100.000 euro de route in haar basisvorm kan worden 

gerealiseerd.  

Indien de Raad van Aanbeveling en Advies het plan omarmt, kunnen zij in een vervolg traject 

opdracht geven om de financiering voor het project te vinden. Dit zou financiering kunnen zijn vanuit 

het belanghebbende MKB en andere samenwerkende partijen, maar ook overheden zouden in 

financiële zin kunnen bijdragen in de realisatie van het project.  

 

In de onderstaande begrotingen is geen rekening gehouden met verplichte BTW afdracht.  

 

Product Toelichting aantal per stuk Kosten 

Bebording Route Motor 
& Fiets 

ontwikkeling, productie, plaatsing en 
onderhoud 

1 € 30.000 € 30.000 

Canon ontwikkeling, archiefonderzoek, productie 200 € 80 € 16.000 

Omgekeerde Graffiti 50 markeringen gedurende een jaar incl. 
ontwikkeling en uitvoering 

50 € 200 € 10.000 

Tour de TT app ontwikkeling & productie 1 € 15.000 € 15.000 

Annodrenthe.nu app ontwikkeling & productie 1 € 2.000 € 2.000 

Internetplatform app ontwikkeling & productie 1 € 8.000 € 8.000 

Website ontwikkeling & productie incl. QR codes 1 € 5.000 € 5.000 

Sessies deelnemende 
ondernemers 

Hospitality bijeenkomsten MKB creëren 
draagvlak en initiatieven 

5 € 250 € 1.250 

 voorbereiding en begeleiding 20 € 50 € 1.000 

Projectleiding Coördinatie, overleg, redactie, controle en 
begeleiding 

100 € 80 € 8.000 

Stichting oprichting c.a.  1 € 1.500 € 1.500 

     

Onvoorzien    € 2.444 

     

    € 100.194 
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10.2 Tweede begroting 

Door de inzet van aanvullende middelen en voorzieningen kan de route zich nog meer onderscheiden 

en wordt deze nog meer beleefbaar. 

De tweede begroting is hetzelfde als de eerste, met een aanvulling van deze extra middelen en 

voorzieningen. 

 

Product Toelichting aantal per stuk Kosten 

Bebording Route Motor 
& Fiets 

ontwikkeling, productie, plaatsing en 
onderhoud 

1 € 30.000 € 30.000 

Canon ontwikkeling, archiefonderzoek, productie 200 € 80 € 16.000 

Omgekeerde Graffiti 50 markeringen gedurende een jaar incl 
ontwikkeling en uitvoering 

50 € 200 € 10.000 

Tour de TT app ontwikkeling & productie 1 € 15.000 € 15.000 

Annodrenthe.nu app ontwikkeling & productie 1 € 2.000 € 2.000 

Internetplatform app ontwikkeling & productie 1 € 8.000 € 8.000 

Website ontwikkeling & productie incl QR codes 1 € 5.000 € 5.000 

Kaart (papieren versie) ontwikkeling 8 € 80 € 640 

 productie 2500 stuks 2500 € 0,50 € 1.250 

Informatiepanelen (op 
locaties) 

ontwikkeling 100 € 80 € 8.000 

 productie 10x (frame, paneel, plaatsing) plm. 
€ 1.000 per stuk 

10 € 1.000 € 10.000 

Verhaalpaal (op locaties) ontwikkeling verhaallijnen incl 
archiefonderzoek (8 stuks) 

64 € 80 € 5.120 

 Productie (inspreken) 15 € 80 € 1.200 

 Productie 8x verhaalpalen incl. plaatsing € 
3.000 per stuk 

8 € 3.000 € 24.000 

Fotoborden Grafisch ontwerp (10 stuks) 40 € 80 € 3.200 

 Productie (1x3 meter inclusief fundatie en 
plaatsing € 2.000 per stuk) 

10 € 2.000 € 20.000 

Placemats Ontwerp 8 € 80 € 640 

 Productie 5000 exemplaren met afbeelding 
kaart 

5000 € 0,50 € 2.500 

Kunst (PM post) Rotondes en andere zichtlocaties dmv 
prijsvraag kunstenaars 

8 € 7.500 € 60.000 

Sessies deelnemende  
ondernemers 

Hospitality bijeenkomsten MKB creeren 
draagvlak en intitatieven 

5 € 250 € 1.250 

 voorbereiding en begeleiding 20 € 50 € 1.000 

Projectleiding Coordinatie, overleg, redactie, controle en 
begeleiding 

200 € 80 € 16.000 

Stichting oprichting c.a.  1 € 1.500 € 1.500 

     

Onvoorzien    € 6.058 

     

    € 248.358 

 

Deze uitgebreide vorm van de Tour de TT is te realiseren door de basisfinanciering van € 100.000 als 

co financiering aan te merken. Wij zijn van mening dat met een co financiering van 100.000 euro 

door middel van het aanvragen van diverse subsidiemogelijkheden, sponsoring en bijdrages vanuit 

de deelnemende MKB en andere partijen de dekking van de volledige begroting mogelijk zou moeten 

zijn.  
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10.3 Subsidiescan 

Om een beeld te krijgen van de subsidiemogelijkheden hebben we een subsidiescan laten uitvoeren 

door het Europa Service punt. Dit gaf voldoende aanknopingspunten voor reële 

subsidiemogelijkheden. 

Hierbij is gekeken naar de kansen die deze route biedt aan de arbeidsmarkt, kunst en cultuur, 

innovatie, duurzaamheid en vrijetijdseconomie.  

Het Europa Service punt kan helpen de aanvragen op te stellen en in te dienen en werkt op basis van 

'no cure - no pay'. 
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11 ONDERZOEKSCONCLUSIE 

 

In een relatieve korte periode zijn voor de belevingsroute Tour de TT op een breed scala de kansen 

en mogelijkheden verkend en onderzocht.  

 

Het initiatief is overal met groot enthousiasme ontvangen. Er is gebleken dat er zoveel verdere 

invullingen aan deze route zijn te koppelen dat dit projectplan met gemak 50 pagina's zou kunnen 

vullen. Enkele van deze uitgebreidere ideeën zijn vermeld in de tweede begroting. 

 

Het eind van deze talrijke enthousiaste ideeën is nog niet in zicht. Dit blijkt onder andere uit de 

reactie van het dorp Hooghalen.  

Tevens gaven de directies van De Bonte Wever, Klein Drenthe en Café-restaurant Hofsteenge aan 

aansluiting te willen zoeken bij het initiatief.  

 

Eind conclusie is dat voor een bedrag van 100.000 euro aan cofinanciering het initiatief Tour de TT op 

een volwaardige en onderscheidende manier kan worden uitgevoerd.  

 

Hierdoor ontstaat het format Tour de TT als toeristisch en recreatief instrument, waardoor de 

vrijetijdseconomie in dit specifieke gebied op een onderscheidende manier gestimuleerd wordt en 

bijdraagt aan verdere vergroting van de branding van het merk TT en het toeristische en recreatieve 

product van Drenthe. 

 

12 BESLUITVORMING 

Aan de Raad van Aanbeveling en Advies wordt gevraagd kennis te nemen van het projectplan, de 

projectgroep te adviseren over de inhoud en het plan daarna aan te bevelen aan andere partijen.  

 

Een eerste opdracht aan de projectgroep zou kunnen zijn om de financiering voor het project te 

vinden. Dit zou financiering kunnen zijn vanuit het belanghebbende MKB en andere samenwerkende 

partijen, maar ook overheden zouden in financiële zin kunnen bijdragen in de realisatie van het 

project.  

 

Een tweede opdracht zou kunnen bestaan uit het maken van een voorstel voor de oprichting van een 

rechtsvorm voor Tour de TT. 

 

 

 


