
Autoroute                   

Pioenrozenvelden      

Drenthe 2021 

 

• Start op de brink in Dwingeloo bij 

Hotel de Brink/ Wesseling 

• Richting Planetron →          

• 1ste weg rechts → strodrie 

• Einde weg links → Ansen          

• Weg volgen, na tuincentrum Harry 

Boerhof 1ste  weg links (Witteltemade) 

• Volg de weg tot de 1e Uffelterbrug  

• Ga over de brug rechtdoor Uffelte in 

(Dorpsstraat).  

• 2de weg rechts (Winkelsteeg) (word 

zandpad). 

• 1e weg links (zandpad) 

• 1ste weg  rechts (Postweg)          

• 1e weg links (Noordessenweg)          

• Einde weg rechts (Holtweg) 

• 1e weg rechts (Weg achter de es) 

• Einde weg linksaf (Rijksweg) 

• Op kruising linksaf Wittelte 

(Wittelterweg) 

• Weg doorrijden tot in Diever  

• In Diever de 1e weg rechts 

(Kastanjelaan) → Dieverbrug 

• 1e weg rechts (Holtenweg) 

• 1e verharde pad links 

(Bolderhoek)         

• 1e weg links 

• Kruising links (Dieverbrug) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4e weg rechts (Kasteel) 

 (Kasteel gaat over in 

Oosterkampenweg)  

• 3e weg links (Dieverbrug)          

• Over de rotonde rechtdoor richting 

Dwingeloo  

• 1e weg links (Dwingelerdijk)  

• 1e weg links (Juliana Bernard weg) 

• 1e weg rechts  

• einde weg links 

• 1e weg rechts  

• Einde weg links  

• 1e weg rechts (boterveen 1 t/m 3)          

• 1e weg links (boterveen 1 en 15) 

• Einde weg links 

• 1e weg rechts          

• Links aanhouden  

•  einde weg rechts (De Vorrelvenen) 

• 1e weg rechts          

• Einde weg links          

• 4de weg links (De Vennen)  

• T-splitsing rechts (Lheebroekerweg) 

         

• Kruising rechts →Dwingeloo 

• 1e weg links (Lhee)  (bij mestsilo) 

• 1e weg rechts  

• Einde weg rechts  

• In Dwingeloo 1ste weg links (Esweg) 

• 1e weg links (Zuidenweg) 

• In Lhee 1ste weg rechts 

(Bokkebunstweg)          

• 1e kruising rechts  einde links en 

direct weer links (Esweg)          

• 3de weg rechts (De Drift) 

• Weg volgen tot in het dorp 

Dwingeloo.  


