
FLAL Dwingelderveld-wandelroute, Dwingeloo, afstand 35 km., 2021 

start: parkeerplaats Beleef de Ruimte, Bruges, 7991 CV Dwingeloo 

  

01. vanaf parkeerplaats richting kerk 

02. vóór kerk LA, fietspad, klinkerstraat Bruges 

RA 

03. einde straat LA pad langs weg volgen en 

oversteken naar fietspad 

04. vóór rotonde bij Y  LA Batinghe en Wittelte 

weg oversteken 

05. RAH smal fietspad langs weg 

06. einde op klinkerstraat LA , fietspad/laan 

volgen 

07. einde pad, Ps 25177 op fietspad RA 

08. einde fietspad Ps 25176 RA , 1e zandweg RA 

09. vóór slagboom en bij huisnummer 1 LA 

10. op splitsing LAH, einde pad LA 

11. asfaltweg LA, einde weg bij Ps 24961 

Vlakenweg RA , wordt Westeinde keienweg 

12. bij huisnr. 53 + fietspad RA 

13. bij bank en splitsing zandweg LAH 

14. einde weg LA, einde straat RA 

15. 1e straat + fietspad, Ps 21262 LA 

16. 1e bospad, bij ijzeren hek RA, vóór ketting 

LA 

17. beukenlaan rechts negeren, in bocht naar 

links smal pad RA 

18. einde pad graspad LA, weer einde pad LA 

19. fietspad met zandweg RD oversteken 

20. brede pad RD volgen, zijpaden negeren 

21. einde pad RA weg met fietspad 

22. kruising fietspad Ps 21264 richting Spier-

Beilen, bij Ps 21274 RD 

23. bij huis ‘Davidshoeve’ LA, pad met slagboom 

24. op splitsing RA, volgende splitsing ook RA 

25 weer splitsing RA, kruising RD oversteken en 

rode route volgen 

26. op splitsing LA, volgende splitsing breed pad 

RA 

27. kruising RD oversteken, 1e pad met bank LA 

volgen 

28. na slagboom RA over grasveld, parkeerplaats 

RD oversteken 

29. op asfaltweg LA, op fietspad met zandweg Ps 

21268 RA 

30. 1e fietspad  Ps 21267 RA, fietspad volgen tot 

asfaltweg, op asfaltweg Ps 21270 LA 

31. bij informatiecentrum schuur RA via 

parkeerplaats naar achterkant gebouw (afgelegd 

± 14 km.) 

32. smal pad volgen, kruising met zandweg RD  

oversteken 

33. bij parkeerplaats zandweg/bospad RA, 1e pad 

LA 

34. einde pad bij bank RA, einde pad LA voor 

klaphek 

35. door klaphek RD graspad volgen, bij hek met 

klaphek RA 

36. 1e kruising bij stenen 39/40 LA, kruising met 

4 stenen RA 

37. 1e pad LA blauwe route volgen (het blauwe 

richtingspijltje zit aan de achterkant van de paal, 

paal staat op het pad dat gevolgd moet worden) 

38. breed pad LA over wildrooster 

39. asfaltweg RD oversteken, zandweg met geel-

rode markering Drenthepad volgen en langs 

vennen gelegen aan de linkerkant van de route 

40. einde pad op betonnen fietspad RA, 1e pad 

LA witte pijltes route volgen door klaphek, na 

volgende klaphek zandweg volgen witte pijltjes 

route  

41. bij stenen 89/100/99 splitsing LAH 1e 

zandweg RA 

42. kruising zandpaden RD, breed zandpad met 

fietspad RD oversteken en Zuiderkluft route 

volgen tot  

informatie centrum Nationaalpark Dwingelderveld 

weg RD oversteken 

43. direct bij bank LAH bij rode route, route 

volgen 

44. na klaphek LA 

45. einde pad op zandweg LA en direct 1e 

zand/graspad RA  

46. einde zand/graspad bij steen 38 en 

uitkijktoren RA 

47. bij bord fietspad RD graspad volgen, (links 

water) fietspad RD oversteken 

48. bij rode pijltje RAH, rechts staat schuilhut 

49. de rode pijltjes route volgen tot zandweg, op 

zandweg met fietspad bij steen 44/45, LA 

fietspad volgen 

50. bij steen 29 op splitsing fietspad en zandpad 

RAH, rechts van zandpad is heide/grasveld 

51. kruising bij steen 28/41 RD oversteken, 2e 

kruising bij steen 27/28 LA 

52. na veerooster weg LAH, parkeerplaats 

oversteken en betonpad volgen 

53. op splitsing LA, steen 12/15, einde betonpad 

RA, fietspad met zandweg volgen 

54. kruising oversteken, na radiotelescoop 2e pad 

markering paars met wit hondje RA (klein pad) 

55. pad volgen, op kruising RD, pad volgen en 

zijwegen negeren  

56. bij weiland met hek RAH, en pad naar links 

om weiland volgen 

57. na slagboom bij Bospub RD, einde weg LA, 

asfaltweg 

58. 1e asfaltweg RA, 1e zandweg LA, op kruising 

RA 

59. fietspad met wandelpad volgen, over de 

Brink, bij hotel de Brink LA 

60. 1e weg Bruges RA naar parkeerplaats



LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     RD = rechtdoor     -     LAH = links aanhouden 

RAH = rechts aanhouden     -     Ps = ANWB-paddestoel 

 

Wandelen is gezond, het is de lichaamsoefening waar geen gymnastiekzaal voor nodig is, het is het recept 

zonder medicijn, afslanken zonder dieet te houden, de huidverzorging die niet uit een potje komt en het is 

de rustgever zonder pil en het is ook nog gezellig om met collega-wandelaars samen te wandelen.  

 

Wil je meer info over de Wsv.de FLAL die deze wandelroute, en nog veel meer routes, mogelijk heeft 

gemaakt, kijk dan op www.flal.nl 

 

En een lidmaatschap bij een wandelvereniging heeft ook nog meer voordelen. 

http://www.flal.nl/

