
FLAL Land van Bartje wandelroute, Exloo, afstand 25 km., 2020-2021 

Start: vanaf HC ’t Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo 

 

01. vanaf HC ’t Wapen van Exloo op straat 

LA 

02. na ± 20 m. grindpad RA (richting 

Makelaardij Marcel van Dam) 

03. 1e grindpad RA, gaat over in zandweg 

(Hankenakkersweg) 

04. 1e zandweg LA, 1e graspad RA 

(Kruisakkersweg), pad van rechts negeren 

05. einde pad LA en direct weer LA 

(Polweg) 

06. op kruising RA (Hegeveldsweg) 

07. op fietspad LA en direct zandweg LA 

08. op driesprong LAH en direct RA langs 

kei (smal bospad) 

09. drie keer op kruising RD, vanaf 3e 

kruising bordjes Nordic Walking volgen tot 

fietspad 

10. op fietspad LA, 2e bospad RA, richting 

hunebed D31 

11. RD langs Hunebed, bospad 

12. na outdoortoestellen op kruising LA 

13. door klaphekje en na ± 10 m. en na 

bank LA 

14. einde weg RA, einde weg, na steen 1 en 

2, RA 

15. eerst 2x een smal bospaadje negeren, 

vervolgens op driesprong RA, langs steen 2 

en 3, breed zandpad 

16. op kruising LA, smal bospad 

17. op kruising met breed zandpad RA, 1e 

pad LA 

18. na klaphekje op betonfietspad LA 

(Schaapskuilweg) 

19. vóór hekwerk vakantiepark RA, langs 

roodwitte hekjes, weg langs park volgen 

20. op driesprong RD, zandpad gaat over in 

betonweg 

21. op betonweg, na ± 50 m., RA 

klinkerweg weiland in, gaat over in puinpad 

22. einde puinpad LA, schouwpad rechts 

van sloot volgen 

23. op kruising vóór sloot RA, zijpaden 

negeren en langs stalen hek 

24. einde pad RA, fietspad 

25. na weiland aan linkerzijde LA, 2x door 

klaphekje, pad langs afrastering 

26. pad over heideveld volgen, door 

klaphekje en vervolgens LA 

27. na volgende klaphekje RD, langs bank 

en bord Bergjesweg RD en op driesprong 

RD 

28. graspad wordt verharde weg en je 

passeert Eppies bergje aan je rechterhand 

29. voorrangsweg en fietspad oversteken en 

RD, Hunebedweg 

30. 1e pad RA (Langhietsweg), einde weg 

LAH 

31. op kruising RD, Langhietsweg 

32. op kruising RA, Eerste Dwarsweg 

33. na ± 60 m. LA een bospad in, rode 

route (Jan Bosmapad) 

34. steeds RD, tot vlak voor een gebouw 

35. bij bankje RA, op driesprong LA langs 2 

bankjes 

36. op driesprong RA, pad gaat omhoog 

37. einde pad RA, einde pad LA, einde pad 

RA, schelpenpad 

38. 1e voetpad LA (Molenweg) 

39. voorrangsweg oversteken en op voetpad 

LA, Valtherweg 

40. steeds RD, langs ‘KORENMALERIJ’, 

zijwegen negeren 

41. einde van de weg LA, Hoofdstraat 

(richting Emmen en Klijndijk) 

42. na café ‘De Oringerstee’ RA, Torenweg 

43. zijwegen negeren en in bocht naar links 

RD, betonpad, Geerskampweg 

44. betonpad gaat over in zandpad, 

zijwegen negeren 

45. op vijfsprong schuin LAH, tussen stenen 

87 en 87 door en direct bocht naar rechts 

volgen 

46. zandpad volgen met bocht naar rechts 

47. op driesprong bij stenen 86 en 87 LAH 

48. einde pad op fietspad LA naar tunnel 

(Schaapstreek) 

49. na tunnel fietspad volgen met bocht 

naar rechts richting Fkpp 06 

50. waar het fietspad een bocht naar links 

maakt RD bospad volgen 

51. einde pad LA, op kruising RD tussen 

stenen 24 en 23 door 

52. pad parallel aan fietspad volgen, 1e pad 

RA, paal met blauw routebordje 

53. op driesprong LA, paal met blauw 

routebordje 

54. bij vennetje LAH, einde pad RA 

55. op kruising RD tussen stenen 28 en 22 

door 

56. na een bank 1e pad RA (bij paaltje aan 

linkerzijde van het pad) 

57. einde pad LA, 1e pad RA, einde pad LA 

58. 1e pad RA (weg loopt iets omhoog) 

59. op kruising RD, paal met wit 

routebordje, einde pad LA 

60. op kruising LA tussen stenen 10 en 9 

door 

61. op kruising RA tussen stenen 9 en 14 

door 

62. op kruising RD tussen stenen 13 en 8 

door 

63. 1e pad RA, op kruising RA, einde pad bij 

bankje LA 

64. op kruising RA tussen stenen 4 en 9 

door 

65. op kruising LA tussen stenen 4 en 5 

door 

66. op asfaltweg RA (Borgerderweg) 

67. 1e weg LA door tunnel (Poortweg) 



68. voorrangsweg oversteken en op fietspad 

LA 

69. na huisnr. 26A 1e pad RA langs 

picknickplaats 

70. op kruising RD langs veld met 

kerstbomen 

71. na kerstbomen op kruising RA, rode 

route volgen, over grasveld met 

picknickbank 

72. slingerend pad over heideveld volgen, 

rode route, zijpaden negeren 

73. einde pad LA en direct RA (nog steeds 

rode route) 

74. grasvlakte oversteken en verlaten via 

pad met geel/rode markering van 

Drenthepad 

75. op kruising RD, pad met bocht naar 

links volgen 

76. na bocht naar rechts LAH langs heuvel 

met bomen 

77. einde pad, bij bankje, RA 

78. bij picknickplaats van houten blokken op 

kruising RD 

79. einde pad RA, bij rij keien links van het 

pad op driesprong LAH 

80. op driesprong LAH en na ± 30 m. RAH 

(opnieuw langs rij keien) 

81. RAH naar afsluitboom, na afsluitboom 

RD (Weg van de Hoogte) 

82. einde weg LA, 1e weg RA (Oude 

Veldkampsweg) 

83. 1e weg LA, op kruising RA, Oude 

Kampweg 

84. op kruising Zuiderhoofdstraat 

oversteken en Meerweg volgen 

85. einde weg RA (Polweg), tegenover 

huisnr. 16 LA 

86. einde pad LA, schelpenpaadje 

(Zuideresweg) 

87. 1e weg RA, zandpad achter boerderij 

langs, einde weg LA 

88. op voorrangsweg LA naar einde 

wandelroute bij HC ’t Wapen van Exloo, 

afgelegd ± 24 km.

 

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

RAH = rechts aanhouden     -     Fkpp = fietsknooppuntpaal 


