U kunt op meerdere plaatsen starten, op de laatste pagina vind u hier meer over!
1. Voorbij Planetron 1steweg rechts (Leeuweriksveldweg) gaat over in zandpad
o

Kruising rechtdoor op verharde pad verder, rechts ziet u tulpen

o

Kruising links

o

3de weg links richting Ansen/Ruinen

o

1ste weg links

o

Kruising links richting Ruinen

o

1ste weg links richting van Aagten

o

Rechts aanhouden grote veldweg op (doodlopende weg gaat over in zandpad)

o

Bij verbodsbord voor auto/brommer/motor rechts aanhouden

o

Bij theehuis rechts aanhouden

o

Rechts aanhouden tot weg over gaat in asfalt

U bent ongeveer een dagdeel
zoet met deze route. 

Vergeet uw fototoestel niet!

5. Voor bankje links zandpad op, links ziet u tulpen
o

Kruising oversteken richting Uffelte

o

Weg volgen richting Rheebrugge

o

Rechts af de Madeweg op

o

Einde weg links

o

Einde weg rechts

o

einde weg rechts richting Dwingeloo

o

einde weg links richting Harrie Boerhof

o

over ophaalbrug rechtdoor richting Wittelte

o

1ste weg links (de Broeken) rechts ziet u tulpen

o

Rechts aanhouden tot kruising

o

Op kruising rechtdoor (Wapserveenseweg)

o

1ste weg rechts (Noordswegje)

o

Einde weg rechts

o

1ste weg links (Meester Broerweg)

o

Eindeweg rechts (Wittelterweg), rechts ziet u tulpen

o

In Diever richting Wapse/Vledder

o

Links aanhouden

o

Rechts aanhouden door rijden tot de kerk

De bloembollentelers uit de
omgeving wensen u heel
veel plezier tijdens de
tocht!!!

Even uit de auto en

1

een lekker ijsje!!

o

Voor de kerk rechtsaf

o

Einde weg links richting Zorgvlied

o

2de weg rechts richting Zorgvlied

o

1ste weg rechts richting Shakespear theater, rechts ziet u pioenrozen

2. 1ste weg rechts (Steenakkerweg)

Onderweg zijn er

o

1ste weg links (Groningerweg) gaat over in zandpad

o

Bij ingang Wildreijk rechts

plaatsen waar

o

Einde weg links (Rijksweg)

heerlijk kunt eten

o

1ste brug over (Geeuwenbrug) Let op!

o

Direct na de brug links (Venesluis)

o

In Hoogersmilde 1ste ophaalbrug over en kruising oversteken het dorp in

verschillende

en drinken!!

6. T-splitsing rechts (Ullehakestraat)
o

links aanhouden (Schultestraat)

o

einde weg rechts (Veldhuizenweg), rechts ziet u tulpen

o

kruising Veldhuizenweg/Leemdijk rechts

o

over de ophaalbrug (Leembrug) rechts

o

ga over de vaste brug en daarna direct links het Oranjekanaal op,
rechts ziet u tulpen

o

bij speelstad oranje over de brug en dan verder aan de andere kant het kanaal

o

in Hijken bij de brug links

o

1ste weg rechts (Molenkamp)

o

Einde weg links (Halerweg), links ziet u lelies

o

Kruising links (de Streek), links ziet u tulpen

o

Doorrijden tot in Smilde

o

2de drempel rechts

o

Asfalt weg volgen tot buiten de nieuwbouw

4. Dan 1ste weg rechts Eekhoutwijk op, rechts en links ziet u tulpen
o

Einde weg rechts (de Haar)

o

1ste weg links (Laaghalerveld)

o

Einde weg rechts
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o

1ste weg links

o

Einde weg rechts

o

Kruising oversteken richting Hiekerhoes (hier bent u eerder langs gekomen)

o

Over de brug rechtdoor

o

1ste weg rechts

o

Kruising oversteken (Westeinde)

3. 1ste weg links (Rietakkersweg), rechts ziet u tulpen
o

Eindeweg rechts

o

1ste weg rechts (Rheeveld), rechts en links ziet u tulpen

o

1ste weg rechts, u ziet nu rechts de tulpenpluktuin!

o

Brug oversteken recht door richting Eemster

o

Volg de weg tot in Eemster

o

Kruising oversteken

o

1ste weg rechts (Boterveen1t/m3)

o

Links aanhouden

o

Einde weg links, rechts ziet u tulpen

o

Einde weg rechts richting Dieverbrug

o

Einde weg links richting Dwingeloo

o

Rotonde 2de afslag

o

2de weg links richting Planetron.

Bedankt en tot volgend jaar!!
Heeft u tips voor ons dan horen
wij dit graag!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. starten op de brink in Dwingeloo bij Hotel Wesseling richting planetron
2. starten vlak bij Shakespear theater Diever Steenakkerweg op
3. startpunt Rietakkersweg op in Hijken
4. starten in Smilde de Eekhoutswijk op
5. starten in Ansen bij het bankje aan de Grote Esweg
6. starten in Hoogersmilde voor de school recht Ullehakestraat
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