
FLAL Bos en Veen-wandelroute, Gorredijk, afstand 25 km., 2020 - 2021   

start: vanaf ingang De Skans , Loayersstrjitte 2, 8401 DV Gorredijk 

01. start vanaf parkeerterrein “de Schans” in 

zuidelijke richting  

02. weg  oversteken en klinkerweg volgen, 

Kerkepad, na ± 40 m. RAH 

03. einde pad, vóór vaart, LA (Kerkewal) 

04. op kruising RD, Langewâl 

05. op kruising RD, bij boekenwinkel 

06. op kruising RD, bij schoenenwinkel, 

Langewâl 

07. bij bordje Ra.anana RA over bruggetje 

(Finkebuurtsdraai) 

08. na bruggetje LA, Brouwerswâl 

09. op kruising RD, Easterein, weg gaat over in 

fietspad (Dwersfeart) 

10. einde fietspad LA (Nijewei) 

11. op rotonde LA, fietspad, It Goarrefean, weg 

over de brug volgen tot kombord Gorredijk, 

zijwegen negeren 

12. na kombord 1e weg LA (bij nieuwe huizen), 

Berend Wapstrastrjitte, weg gaat over in 

betonpad 

13. na brede sloot 1e voetpad RA, pad door 

boswal, zijpaden negeren 

14. einde voetpad LA (Sinneblom gaat over in 

Sjoelstrjitte), zijwegen negeren 

15. op Y-splitsing RA, De Tjerk Hiddes 

16. na school op kruising LA en via bruggetje 

naar park 

17. op driesprong RD 

18. op kruising met klinkerweg LA en direct 

RA, asfaltpaadje door park 

19. op Y-splitsing LAH 

20. weg oversteken en RD 

21. 4x op driesprong RD 

22. 2x op kruising met wegen RD, verhard pad 

blijven volgen 

23. na bruggetje einde schelpenpad LA 

(Stokerij) 

24. 1e voetpad  LA, tegelpad  

25. over de brug RA (fietspad langs 

Stationsweg) 

26. 1e schelpenpad LA (bij wit rood hekje), 

Margje’s Reed 

27. einde schelpenpad bij Wkpp 99 RA 

(Bûtewei) 

28. 1e weg LA, Heidereed 

29. einde weg LA, Sweachsterwei 

30. Vóór huisnr. 7 (Tolhuis) LA, smal bospad 

31. vóór sloot RA 

32. einde pad LA, fietspad  

33. na brug na ± 600 m. bij afvalemmer 1e 

bospad RA, en schuin naar rechts weg 

VOORZICHTIG oversteken, breed zandpad 

volgen 

34. vóór hek LA, rechter pad langs sloot 

aanhouden 

35. 1e bospad RA “eigen weg” 

36. 1e pad voor slagboom bij Wkpp 33 LA 

(Koefenne) 

37. op kruising met klinkerweg RA, pad tussen 

beukenbomen volgen (De Walle) 

38. bij Wkpp 34 LA, voetpad  

39. 2x klinkerweg oversteken en pad vervolgen 

40. op volgende kruising, bij verkeersdrempel 

RA (Hazzeleger) 

41. einde weg LA, De Wissel, en direct RA 

asfaltweg volgen (Beukenlaan) 

42. na kassen aan rechterzijde, op kruising RA 

(Freulesingel), laan met eikenbomen 

43. op kruising bij Wkpp 35 LA 

44. op kruising bij Wkpp 36 RD 

45. op kruising RD en door klaphekje, paden 

naar golfbaan negeren 

46. bij Wkpp 37 RD 

47. bij Wkpp 18 en 17 RD 

48. einde weg LA, Kettinglaan 

49. bij slagboom en klaphekje RD 

50. op 1e kruising RA 

51. op 1e kruising LA 

52. 1e pad RA, fietspad oversteken en op 

kruising RD 

53. vóór hokje bij ijsbaan RA, via steiger langs 

schaatsvijver 

54. aan het einde van de steiger via zandpad 2x 

op kruising RD en op fietspad LA 

55. bij paaltje met rood/witte markering LA 

56. zandpad en mountainbikepad oversteken en 

op volgende kruising RA (bij grasveld aan de 

linkerhand) 

57. einde pad op asfaltfietspad LA 

58. vóór de brug RA en pad langs water volgen 

59. einde pad LAH, pad langs golfbaan volgen 

60. door klaphekje en RD 

61. op kruising RD 

62. op volgende kruising LA, Kettinglaan 

63. op Y- splitsing LAH, zijpaden negeren 

64. bij Wkpp 19 LAH 

65. einde pad door klaphekje LA (Zandlaan) en 

bij Wkpp 30 RD 

66. over brug en RD, Ald Hearrewei 

67. op kruising bij Wkpp 43 RA, Bûtewei  

68. 2e pad LA, Krûme Leane 

69. einde pad RA (De Buorren) 

70. 2e weg LA, Bûkenhage 

71. 2x op driesprong RD 

72. 1e fietspad LA, tegelpad gaat over in 

schelpenpad 

73. einde pad RA, fietspad langs vaart volgen 

74. asfaltweg oversteken en betonfietspad 

volgen 

75. einde fietspad weg schuin oversteken en 

LAH, betonpad volgen 

76. op kruising met  klinkerweg weg oversteken 

en RA trottoir volgen (Schansburg) 

77. deze straat volgen tot snackbar Lucy, hier 

RA naar de finish bij ” De Schans”, afgelegd ± 

24 km.



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

RAH = rechts aanhouden     -     Wkpp = wandelknooppuntpaal 


