
 
 
 
 

 
ROUTEBESCHRIJVING  

BACKSTAGE ROEMAAT 
 

 

BELANGRIJK 
Volg niet uw navigatie, maar volg de (Backstage en daarna) 

Backstage Roemaat route zoals weergegeven op de volgende 
pagina, op gele festivalbebording rondom het festivalterrein 

N313 

N18 

N18 

LICHTENVOORDE 

AALTEN 

GROENLO 

VARSSEVELD 

A18 

N313 

Route vanuit Varsseveld/A18/Groenlo 
     Route vanuit Aalten (N313) 

SLAGBOOM WEST 



 

 

 

Vanuit Arnhem/Doetinchem/Varsseveld (A18): 

- Aan het einde van de snelweg (A18) slaat u rechtsaf de N18 op (richting Varsseveld)   

- Volg ter hoogte van Varsseveld de gele borden Backstage 

(Volg vanaf hier niet meer uw Navigatie) 

- Deze borden leiden u via de N18 richting Lichtenvoorde. 

- Ter hoogte van Lieveld (net voorbij Lichtenvoorde) slaat u bij de verkeerslichten linksaf 

richting Lievelde. 

- Volg daar de  Backstage Roemaat bebording. Deze bebording leidt u over het industrie 

terrein ‘de kamp’, naar de Albert Schweitzerstraat. 

- U ziet Backstage Roemaat, op de Albert Schweitzerstraat uiteindelijk aan uw rechterhand 

(in transport bedrijf Roemaat)   

- Meld u binnen bij Backstage Roemaat  

 

Vanuit Enschede/Groenlo/Winterswijk: 

- Volg vanaf Enschede/Groenlo de N18 richting Lichtenvoorde (Volg vanaf Winterswijk 

eerst de N319 richting Groenlo) 

- Volg op de N18 ter hoogte van Groenlo de borden Backstage richting Lichtenvoorde. 

- Sla vlak voor Lichtenvoorde bij de verkeerslichten rechtsaf richting Lievelde. 

- Volg vanaf hier de borden Backstage Roemaat 

- Deze bebording leidt u over het industrie terrein ‘de kamp’, naar de Albert 

Schweitzerstraat  

- U ziet Backstage Roemaat, op de Albert Schweitzerstraat uiteindelijk aan uw rechterhand 

(in transport bedrijf Roemaat)  

- Meld u binnen bij Backstage Roemaat  

 

Vanuit Aalten: 

- Volg vanaf Aalten de N313 (Hamelandweg) richting Lichtenvoorde, de gele borden 

Evenement geven deze route aan. 

- Volg op de N313 eerst de borden Evenement en later de borden Backstage Roemaat 

- Deze borden leiden u via de Richterslaan dwars door Lichtenvoorde naar de N18.  

- Sla rechtsaf de N18 op richting Lievelde 

- Sla op de volgende kruising, bij de verkeerslichten linksaf richting Lievelde 

- De bebording Backstage Roemaat leidt u over het industrie terrein ‘de kamp’, naar de 

Albert Schweitzerstraat  

- U ziet Backstage Roemaat, op de Albert Schweitzerstraat uiteindelijk aan uw rechterhand 

(in transport bedrijf Roemaat)  

- Meld u binnen bij Backstage Roemaat  

 

 

VEEL PLEZIER OP DE 


