
FLAL Rono-wandelroute, Een, afstand 35 km., 2021 

start: poort Ronostrand, Amerika 16, 9342 TC, Een 

 

01. ga buiten de poort RD naar de straat, hier 

RA en 2e zandweg met naastliggend fietspad 

RA (Fkpp 59) (Meeuwenweg) 

02. zijpaden negeren tot 1e kruising (dit is ± 

900 m.), hier RA 

03. 1e pad, op driesprong, LA 

(Steenbergerveld) door bosrand met rechts ven 

en heideveld 

04. einde pad op brede zandweg LA langs 

camping (rechts) 

05. volg de zandweg, wordt later zandweg met 

aan linkerkant een fietspad 

06. fietspad kruist de zandweg en ga daar op 

dit fietspad het bos in en volg dit pad tot 

haakse bocht naar links 

07. verlaat hier het fietspad en ga hier RD 

(bospad) steeds dit pad volgen zijpaden van 

rechts negeren (langs brievenbussen, deze links 

laten) 

08. bij afrastering links RD, einde afrastering 

RAH 

09. op bredere zandvlakte RD, gaat over in 

zandweg en steeds RD 

10. in bocht op driesprong LAH (Hoofdweg) 

11. einde pad, bij recreatiepark Bosch en Duin, 

op straat LA en na ± 200 m. RA, fietspad, Ps 

71801/001 

12. einde fietspad bij Ps 71799/001 op 

asfaltweg RA langs de Gasopslag Langeloo 

13. op kruising bij ingang Gasopslag LA 

fietspad richting Langeloo (Westerstukkenweg) 

14. einde fietspad RA, Westenbrink, deze weg 

wordt zandweg, volg deze weg tot 

voorrangsweg 

15. voorrangsweg VOORZICHTIG oversteken 

en op fietspad RA (Langerloërweg) 

16. 1e weg LA (met een naastliggend fietspad) 

Duinenpad 

17. waar het fietspad afbuigt naar rechts bij Ps 

20227 RD en direct LA (fietspad naar links) 

richting Langeloo 1,5 km. 

18. fietspad volgen tot asfalt weg en daar bij Ps 

22613/001 RA (Vogelpoelenweg) 

19. na ± 800 m. einde asfalt RA, zandweg 

20. einde pad LA en daarna 1e pad RA langs 

weiland aan je rechterkant (bij bord “verboden 

voor auto’s) 

21. op fietspad LA (Duinenpad) 

22. op vijfsprong 1e pad LA, zandweg (Fkpp 

48) 

23. einde weg vóór Schillenveen RA, zijpaden 

negeren 

24. de zandweg om het Schillenveen (het 

Schillenveen ligt links van je) volgen tot straat 

25. op de straat RA en daarna meteen weer 

RA, Achtersteweg 

26. 1e weg LA, bij Y 63310/001, Osbroeksweg 

27. straat volgen tot Y 23384 hier RA naar 

bruggetje 

28. bruggetje over en op de kruising (weg en 

fietspad), straat RA, Ps 24347 

29. einde straat LA,  Donderseweg 

30. 1e weg RA, Ps 22465, niet het fietspad 

maar de kasseienweg nemen, langs 

Natuurplaats Noordscheveld 

31. volg de weg door het bos RD tot 1e 

kruising, hier RA 

32. einde pad aan de bosrand LA 

33. bij Ps 22467 RD, schelpen fietspaadje 

volgen, zijpaden negeren 

34. op kruising bij Ps 21631 RD 

35. op kruising RD zijpaden van links en recht 

negeren 

36. einde weg LA, 1e weg RA brede zandweg 

37. op kruising RD 

38. einde pad op verhard stuk RA direct na 

bocht naar links RD (het fietspad gaat naar 

rechts, negeren) 

39. einde pad weg oversteken en RA fietspad 

langs weg volgen (Peetsterstraat) 

40. op kruising waar fietspad van links er bij 

komt (kruising met Bonhagen) LA fietspad 

oversteken en RD bospad 

41. 1e zandpad RA 

42. einde weg in de bebouwde kom RA (Esweg) 

43. 1e weg LA, Pompstraat 

44. einde weg LA (Asserstraat) 

45. waar aan je rechterhand HUBO staat RA 

(Heegkampweg) weg VOORZICHTIG 

oversteken 

46. volg de weg langs de HUBO, wordt zandweg 

47. zandweg blijven volgen met bocht naar 

links 

48. op Y-splitsing LAH 

49. vóór het bos bij de grenssteen van de 

Boermarke Westeind – Norg RA 

50. vóór het ven RA om het ven heen pad 

volgen langs de bosrand en RA naar Hunebed 

(bij blauw paaltje) 

51. op straat RA, op driesprong LA, Hoofdweg 

52. 1e straat RA Voorstakker en einde straat 

RA, Steeg 

53. einde straat LA, Schoolstraat volgen 

54. in bocht naar rechts direct LA langs 

boerderij (Westend nr.1) het zandpad op 

55. volg het zandpad steeds RD, dus zijwegen 

negeren en bij slagboom RD 

56. op driesprong LA 

57. einde zandweg LA 

58. over bruggetje en dan fietspad met bocht 

naar rechts volgen 

59. na brug direct LA en 1e weg RA 

(Veenhuizerweg) 

60. bij rotonde RD naar het dorp Een 

(Hoofdstraat) 

61. weg door het dorp RD volgen, drie zijwegen 

van rechts negeren 

62. na café Hofstege (links) hoofdstraat nr. 56, 

RA en RAH (ijsbaan zie je links) 



63. einde pad bij graspad rechts brede zandweg 

LA 

64. na haakse bocht naar links einde zandweg 

RA, 1e zandweg LA 

65. einde zandweg straat oversteken naar links 

en direct RA fietspad 

66. fietspad volgen tot waar fietspad afbuigt 

naar links hier RD bos in en het breedste pad 

nemen 

67. op kruising RD op de brede zandweg 

68. 1e pad LA en einde pad vóór weiland LA 

69. einde pad op straat RA en deze volgen tot 

einde straat 

70. einde straat RA en na EVENSTERK weg RA 

langs slagboom naar de finish, afgelegd ± 35 

km. 

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

RAH = rechts aanhouden     -     Y = ANWB-richtingaanwijzer     -     Ps = ANWB-paddestoel 

Fkpp = fietsknooppuntpaal 

 

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/

