
FLAL Belvédère-Oranje wandelroute, Heerenveen, afstand 40 km., 2021 

start: bij Sportstad Café, Abe Lenstra Boulevard 25, 8448 JA Heerenveen 

01. de start van de wandeltocht is bij het 

Sportstad Café, met de rug naar het Sportstad 

Café is de wandelrichting RA 

02. langs het beeld van Abe Lenstra, bij ingang 

D RAH om het stadion en bij ingang G RD, 

over bruggetje en direct LA, bij verharde weg 

RA 

03. onder snelweg A32 door en over bruggetje, 

na bruggetje RA verhard fietspad, Tusken de 

Fjilden 

04. op kruising van fietspaden RD, einde 

fietspad bij rotonde weg oversteken, bij Y-

62904/4 LA, Oranje Nassaulaan 

05. na ± 200 m. RA, fietspad, over het 

bruggetje, daarna RD (Heidelaan) 

06. einde weg LA, Prins Bernhardweg, 1e 

grintweg RA, Emmalaan 

07. einde weg verharde weg oversteken en 

vóór toegangshek de parkeerplaats schuin 

oversteken 

08. bij bordje “Friese Wouden Oranjewoud” het 

bos in en op kruising RD (bordje 

‘Hondenlosloopgebied) 

09. einde pad LA en dan 1e pad RA 

10. 1e pad LA en einde pad RA 

11. op kruising RD, 2e bospad LA, einde pad 

LA 

12. zijpad van links negeren, op driesprong RA 

13. bij bergje RA; over de steile kant van de 

heuvel (Woutersberg) 

14. vóór water LA, na anti-fietshek RD, op 

driesprong RD 

15. twee keer op kruising RD 

16. ruiterpad negeren, kruising RD, zijpaden 

negeren, einde pad RA 

17. 2e pad LA, einde pad RA 

18. einde pad op verharde weg LA (Tjeerd 

Roslaan) (Wkpp 9 richting 8) 

19. na bocht bij wit huis RA bos in (bij hek 

SBB) 

20. op vijfsprong 1e pad RA (Wkpp 8 richting 

60) 

21. op driesprong RAH 

22. einde pad RA, daarna pad naar rechts 

negeren 

23. einde pad LA (bij bankje), twee keer op 

driesprong RA 

24. einde pad LA en 1e pad RA 

25. over bruggetje (over Prinsenwijk) en RD 

(Landgoed Oranjehoeve), na ± 80 m. LA 

26. pad blijven volgen, na twee klaphekjes 

direct RA en weer door twee klaphekjes 

27. op kruising LA (Wkpp 6 richting 36), op 

volgende kruising RA (Wkpp 36 richting 33) 

en einde pad LA 

28. einde pad op verharde weg RA (Bieruma 

Oostingweg) (Wkpp 33 richting 34) 

29. zijweg naar “De Belvedere” negeren en RD 

(Wkpp 34 richting 35), op kruising RD, 

Weversbuurt (Wkpp 35 richting 16), 1e weg 

RA, Yntzelaan 

30. ± 50 m. na huisnr. 7 LA, bij toegangshek, 

dit is het terrein van de ecokathedraal van Le 

Roy 

31. volg het pad, na ± 10 m. RA onder poort 

door, na ± 5 m RA heuvel op en op de top LA 

naar beneden, terug op het pad RA en direct 

LAH, op kruising bij huisje RA naar bruggetje 

(je kunt natuurlijk nog wel over het terrein 

rondlopen, als je maar bij het huisje terugkomt 

en op de kruising RA gaat) 

32. bruggetje over en LA, na ± 10 m. op 

driesprong RA, op kruising RA 

33. zijpaden negeren en pad volgen langs de 

ijsbaan en tennisbaan 

34. einde pad RA en 1e pad LA (voetpad 

tussen hekjes door), weg naar rechts negeren, 

op driesprong RAH 

35. einde weg RA (De Dobbe), vóór huisnr. 30 

LA (Dobbepaad) 

36. einde pad LA (Molenlaan) (Wkpp 7 

richting 18), zijwegen negeren 

37. einde weg LA, afgelegd ± 11,2 km. 

38. zijwegen negeren en na plaatsnaambord 

“Mildam” 1e weg LA, Bisschoplaan, 

zijweg/zijpaden negeren 

39. in lange bocht naar rechts bij het begin van 

het weiland met afsluitboom RA, graspad 

40. graspad maakt haakse bocht naar links 

41. einde graspad door klaphekje naar 

verharde weg, weg oversteken, weer door 

klaphekje 

42. pad volgen door klaphekjes, na bruggetje 

op driesprong LAH 

43. op driesprong RA en op volgende 

driesprong ook RA, dan 1e pad LA, pad maakt 

een bocht naar links en daarna naar rechts 

44. op driesprong RD, bij ijzeren hek van “It 

Fryske Gea” LA en graspad langs omheining 

steeds blijven volgen (langs Wkpp 22 richting 

23) 

45. einde pad de weg VOORZICHTIG 

oversteken en RD bij bord Ketliker Schar, bij 

parkeerplaats aan linkerhand RA, verhard pad 

46. einde pad RD langs onbemand infocentrum 

“It Beekpronkje” (in gebouw is een toilet) en 

rechts langs het infocentrum naar het 

rolstoelpad 

47. einde pad over wildrooster en op 

driesprong RD (rood/groen paaltje) 

48. op kruising RD, einde betonpad RD, 1e pad 

bij stapel omgekapte bomen en  snoeiafval RA 

49. einde pad LA, einde pad bij bank RA 

(blauw paaltje) 

50. zijpaden van rechts negeren en ± 80 m. 

vóór einde van het pad bij rood/blauw paaltje 

LA (bospaadje) 

51. door klaphekje RA naar parkeerplaats en 

op de weg LA (Tjongervallei) 



52. zijweg en fietspaden van links negeren 

53. bij boerderij met huisnr. 6 LA, 

Sevenaerpad 

54. na gemaaltje en sloot LA (It Koaipaad), 

graspad volgen 

55. ± 50 m. na de bocht naar rechts LA over 

dam 

56. langs eendenkooi, over een dam en direct 

LA over het voormalige gemaal ‘Riekele 

Hoekstra’ 

57. verharde weg (Houtwallen) oversteken, 

graspad volgen over dam (sloot aan linkerhand 

houden) 

58. op kruising RD (Wkpp 32 richting 34), 2e 

pad RA (bij paaltje van wandelnetwerk), einde 

pad LA, Buitenweg 

59. weg vervolgen tot onverhard gedeelte, hier 

RA, De Elzen 

60. in bocht naar rechts LAH, fietspad blijft De 

Elzen 

61. fietspad volgen tot verharde weg 

(Schoterlandseweg), weg VOORZICHTIG 

oversteken en op fietspad LA (opm. wilt u 

even rusten? Dan kunt u hier LA en bij rotonde 

RD naar rust bij supermarkt Plaza, food for 

all, Schoterlandseweg 43,Nieuwehorne, na 

rust terug naar rotonde en RD)   

62. na huisnr. 19 RA, bij slagboom en bankjes, 

onverhard pad, zijpaden negeren, einde pad op 

verharde weg LA (Bospad) (Wkpp 83 richting 

21) 

63. op kruising RD, W.A.Nijenhuisweg (Wkpp 

21 richting 22) 

64. einde weg RA, Kerkelaan  

65. na huisnr. 21 en vóór sportveldje LA, 

graspad, bruggetje over en RD, einde pad RA, 

zijpad van rechts negeren 

66. na weiland LA, einde pad LA (Wkpp 12 

richting 14) 

67. ± 25 m. na bocht naar rechts en links RA 

(bij pijl van wandelnetwerk) 

68. pad volgen, zijpaden negeren, verharde 

weg oversteken en pad blijven volgen 

69. pad van betonblokken oversteken en 1e 

pad LA 

70. vóór bankje RA, zijpaden negeren, op 

driesprong LA, op volgende driesprong LA 

(Wkpp 16 richting 17) 

71. langs de ijsbaan en einde pad op verharde 

weg LA (van Aylvalaan) 

72. einde weg RA (Schoterlandseweg), 1e weg 

RA, Molenlaan (Wkpp 40 richting 18), 

afgelegd ± 30,2 km. 

73. Molenlaan wordt onverharde weg (Wkpp 7 

richting 4) 

74. 1e pad LA (bij bank en afsluitboom) 

(Wkpp 4 richting 37) 

75. blijf het pad volgen, in S-bocht RD, over 

dam RAH, over bruggetje en op driesprong RD 

(Wkpp 37 richting 34)  

76. einde pad, door twee klaphekjes  en op 

parkeerplaats RAH, op verharde weg LA en na 

± 10 m. RA (Wkpp 34 richting 31) 

77. door draaihek en RD over breedste 

zandpad 

78. zandpad blijven volgen langs uitkijktoren 

79. einde pad LA (Marijke Muoiwei) (Wkpp 30 

richting 1) 

80. vlak vóór einde van de weg RA bij 

slagboom van SBB, zandpad, op driesprong 

RD, op kruising RD (iets LAH) 

81. einde pad LA 

82. einde pad op verharde weg RA en direct 

LA 

83. pad volgen tot bruggetje vlak voor 

museum Belvédère, hier LA, over bruggetje, 

afgelegd ± 35,1 km. 

84. na bruggetje direct LA, dan na een haakse 

bocht einde pad LA  

85. pad volgen, over bruggetje en einde pad 

RD, Albertina Agnesweg (Wkpp 2 richting 24) 

86. op vijfsprong bij hotel Tjaarda 2e weg RA, 

Koningin Julianaweg 

87. na huisnr. 73 RA, Pieter Heringa Catslaan 

88. einde pad verharde weg (Prins 

Bernhardweg) VOORZICHTIG oversteken en 

op fietspad LA 

89. 2e pad RA (rood fietspad) 

90. 1e weg LA over brug, Burggraaf 

91. weg oversteken en RD, einde pad RA en 

op kruising van paden LA, vóór vijver RA  

92. om vijver lopen met water aan de 

linkerhand, 1e pad RA 

93. bij stenen banken RD, over bruggetje en 

vóór tweede bruggetje verhard pad LA 

94. pad langs water volgen tot stenen brug, 

weg oversteken en pad langs water vervolgen 

95. bij volgende brug RA, brug over, (Willem 

de Zwijgerlaan) 

96. op kruising weg, Oranje Nassaulaan, 

oversteken en op voetpad LA 

97. na ± 100 m. RA, verhard fietspad, 

driesprong LAH, na haakse bocht LA, 

bruggetje over en RD, na volgende brug LA, 

Anna Giezenweg, rood fietspad 

98. einde fietspad RD over bruggetje en door 

viaduct onder A32, het Palet 

99. bij blauw bruggetje RA en daarna LA langs 

het gebouw van het Friesland College en RA 

100. naar de finish bij het Sportstad Café, 

afgelegd ± 40,1 km.

 

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

RAH = rechts aanhouden     -     Y = ANWB-richtingaanwijzer     -     Wkpp = wandelknooppuntpaal 

 

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/

