NOESTE WERKERS VAN HET DWINGELDERVELD
Wandelroute –– DR 2019.06
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 15,5 km lange wandeling van Uffelte via het
Landgoed Rheebruggen, het Nationaal Park Dwingelderveld en door het mooie brinkdorp
Dwingeloo naar Dieverbrug. U kunt desgewenst de wandeling ook in dit dorp beëindigen. In
dat geval telt de wandeling 12,5 km.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Noeste werkers van het Dwingelderveld.
De foto’s zijn te bekijken via: Op Verkenning Uffelte - Dwingeloo - Dieverbrug.
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 75/25%.
OV naar Uffelte, halte Dorpsstraat, en vanaf Dieverbrug, halte Busstation, respectievelijk
Dwingeloo, halte Brink
Raadpleeg hiervoor volgende website(s):
• www.9292.nl of www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Meppel, station Meppel of Assen,
station Assen.
• www.9292.nl of www.qbuzz.nl voor de bus (lijn 20 Meppel – Assen v.v.).
Wandelroute
1. Stap in Uffelte uit bij halte Uffelte, Dorpsstraat, loop naar de 1ste Uffelterbrug en steek de
Drentsche Hoofdvaart over. Ga LA en meteen daarna RA, Reestweg – is verderop onverhard.

Op de halte Dorpsstraat richting Assen

Eenmaal het bos uit wordt de zandweg een breed graspad

a. Ga voor een kop koffie in het aardige dorp Uffelte niet de brug over, maar wandel
via de bochtige Dorpsstraat naar Herberg de Roskam (gesloten in de maand november).
2. Volg over bijna zes km de geel/rode markering van het Drenthepad, een streekpad van
het NIVON, tot net voorbij P-21505. Ga bij het eerste klaphek LA en betreedt het gebied
dat vol kleine boomstronken staat – zie foto pag. 14-15, De Reiziger 2019 nr. 6. Loop in
een rechte lijn verder naar een tweede klaphek in de bosrand.
3. Op de T-splitsing na het klaphek RA. Het bospad volgt eerst een min of meer een nog
eens rechte lijn en wordt bochtig als het naar links afbuigt. Ga voor een bezoek aan de
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kijkhut aan de rand van de Davidsplassen bij een wegwijzer naar rechts – smal bochtig
paadje. Keer na het bezoek terug bij de wegwijzer en sla RA.

Davidsplassen gezien vanuit de vogelkijkhut

4. Op de viersprong LA – zandweg met fietspad – en bij het eerste pad rechts RA. Gebruik
vanwege de hierna kriskras lopende paadjes de gps-track, een kompas of houd de opgegeven aantallen meters aan. Ga na 470m RA. Volg het vage paadje ca. 140m eerst richting oost en daarna ONO. Paadje draait naar rechts (ZZO) en kruist na nog eens bijna 70m
een ander pad terwijl het iets naar links (OZO) buigt. Na een flauwe bocht naar rechts
kruist het na zo’n 160 m weer een pad en draait tegelijkertijd steeds meer naar links
(NO). Over de volgende ca. 350 m maakt het paadje nog enkele steeds flauwere bochten,
waarna er van rechts een ander pad bijkomt; nu links aanhouden. Kort daarna komt het
paadje uit op een verhard fietspad, links van een weg (Noordster), Ga hier LA en volg het
fietspad over ruim een km.
5. Volg na een kruispunt van verschillende wegen en paden het voetpad rechts van weg,
fiets- en ruiterpad (Drift) dat in de richting Dwingeloo gaat – naar fknp 93. Steeds RD tot
bij de Brink van Dwingeloo. De ‘eerste’ is de Grote Brink en schuin naar linksvoor aan de
andere kant van de weg ligt de Kleine Brink.

Dwingeloo – Nicolaaskerk met de uivormige torenspits

a. Op de Brink bevindt zich de halte Dwingeloo, Brink. U kunt de wandeling hier beeindigen en met de bus van lijn 20 richting Assen of Meppel reizen.
6. Na de rondwandeling door het dorpscentrum wandeling voortzetten met de winkels en
horeca rechts en de Kleine Brink links. Op de T-splitsing RA en voor de Nicolaaskerk LA,
Kerkpad. Houd in een bocht naar links rechts aan. Kerkpad gaat over in een voetpad, RD.
7. Steek de Bruges over en ga RD, Brugesakker. Ook dit wordt eventjes een voetpad en
komt na een bocht naar rechts uit op de Entingheweg. Steek deze over en ga LA op het
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achterliggend fietspad. Volg het fietspad (richting fknp 76) rechtsom de rotonde tot op
de Dwingelderdijk. Na de brug over de Dwingelder Stroom gaat de fietsroute naar rechts
en de wandeling RD. Verderop ligt rechts van deze weg een graspad, gemarkeerd door
een paal met daarop een wandelaar met knapzak. Jammer genoeg heeft het graspad
maar een beperkte lengte gekregen.
8. Negeer over zo’n twee km afslagen en kruisingen; steeds RD. Ter hoogte van huisnummer 15 buigt de Dwingelderdijk naar links en komt uit op de N855. Volg de secundaire
weg langs de huizen die ter hoogte van nummer 7 overgaat in een fietspad. Daarna volgt
de brug over de Drentsche Hoofdvaart, steek meteen na die brug voorzichtig de N855
over en loop naar het busstation, Dieverbrug. Naast en voorbij het busstation, langs de
Drentsche Hoofdvaart, zijn er verschillende horecagelegenheden.
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, P = ANWB paddenstoel, fknp = fietsknooppunt.
Horeca
Horecagelegenheden zijn er bij de uitstaphalte in Uffelt en in dit dorp zelf. Een ruimere
keuze biedt Dwingeloo en de directe omgeving van Dieverbrug Busstation.
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