
FLAL Kuinderbos-wandelroute, Kuinre, afstand 40 km. 2020 – 2021 

start: in Kuinre vanaf parkeerplaats bij rotonde op doorgaande weg N351 Wolvega-Emmeloord met 

afslag naar Blankenham 

 

01. op parkeerplaats vóór rotonde RA weg en 

brug oversteken en op fietspad LA, 2x op 

kruising RD oversteken 

02. bij Kuinderbos splitsing RAH betonfietspad 

volgen, bij Ps 24763 RD 

03. fietspad volgen, vóór ruïne voormalige 

burcht LA graspad langs bosrand bijna om 

volledige ruïne volgen en op open grasveld bij 

bank vóór bosrand LA schelpenpad volgen, op 

kruising LA, einde pad vóór water RA, op  

splitsing LAH water volgen 

04. 1e pad RA trap op, boven op de bult LA 

trap af 

05. vóór water RA pad, dit pad met lange bocht 

naar links langs het water blijven volgen tot je 

aan de rechterkant een betonpad ziet, RA door 

bos naar het betonpad 

06. op betonpad RA, bij Ps 24769 LA richting 

Oude Haven, betonpad volgen tot Ps 24766, 

hier RA Razziapad richting Oude Haven, bij Ps 

24771 RD 

07. betonpad met bocht naar rechts volgen, 

over bruggetje en op de weg LA 

08. direct na voormalige Oude Haven Kuinre RA 

over bruggetje RAH door gras langs 

havenhoofd, vóór bosrand LAH, bij bankje RD 

bospad, op kruising RD op wandelpad, 

ruiterpad, ATB-pad en bij slagboom  

09. op kruising betonpad RD, op volgende 

kruising RA, 2e smalle pad LA richting dikke 

dennenboom langs houten beeld vos 

10. dit paadje volgen, op kruising met breder 

pad RD oversteken, pad met bocht naar links 

volgen, op kruising met breed pad RA 

11. op kruising RD, volgende pad RA, 3e pad 

LA, op kruising RA 

12. weg RD oversteken en pad vervolgen, 1e 

kruising RA 

13. bij einde pad kruising RD en direct pad LA 

langs bosrand 

14. na open terrein LA graspad richting 

hoogspanningsmast, einde graspad LA en direct 

RA graspad onder hoogspanningsleiding 

vervolgen 

15. einde graspad RA breed zandpad, op 

kruising betonpad RA (Het Rechte Pad), einde 

betonpad bij woning RA grindpad 

16. einde grindpad op asfaltweg LA, deze weg 

volgen tot de oude zeedijk, na de dijk RA 

17. 1e weg LA richting Bantega, 1e weg LA 

Ringvaart, op kruising bij wandelknooppuntpaal 

80 LA 

18. einde weg Grietenijdijk RA, deze weg 

volgen tot einde LA vóór kruising voor rotonde 

fietspad volgen onder viaduct door tot Lemmer 

19. 1e weg bij verkeerslichten LA weg m.b.v. 

verkeerslichten oversteken, direct 1e weg RA 

(Riensingel), op kruising LA, vóór het water RA 

20. bij brug RA richting winkelstraat, op grote 

kruising RD langs het Dok (haven Lemmer) 

21. bij 1e brug LA over brug en direct weer LA 

(Langestreek), deze weg blijven volgen op 

kruising RD tot de sluis 

22. LA over 1e sluisdeur en direct RA langs 

sluis, trap op, op de dijk LA vóór hek RA pad 

volgen tot brug, RA brug over en voetpad over 

dijk volgen, bij rotonde 1e weg RA richting Urk 

23. weg volgen tot voorbij sluis (tot 21 

december over noodbrug voor 

voetgangers/fietsers bij sluis), na woning bij 

parkeerplaats RA naar dijk en dan LA over 

buitendijks fietspad richting Urk 

24. fietspad langs dijk met bocht naar rechts 

volgen tot strekdam haven, hier LA trapje over 

dijk, door hekje RD langs waterinlaat over brug 

en RA langs sloot deze volgen tot weg, RD weg 

oversteken naar het fietspad 

25. op fietspad RA, deze weg volgen tot 

centrum van Rutten, bij kerk en rotonde LA 

26. na dorp, bij plaatsnaambord schuin LA 

bospad langs weg volgen tot boerderij, hier LA 

langs boerderij fietspad weg volgen, daarna 

weer LA bospad volgen, einde pad bij brug LA 

fietspad volgen 

27. als de weg naar links buigt, deze RA weg 

oversteken en RD het bospad dit buigt direct 

naar links 

28. einde pad weg VOORZICHTIG RD 

oversteken en bospad vervolgen 

29. einde bospad LA naar weg, op de weg RA, 

einde weg RA Schoterpad, deze weg met bocht 

naar rechts en bocht naar links vervolgen, na 

woningen aan linkerkant en kleine waterplas 

rechts 1e zandpad zonder hek, wel met 

slagboom LA bospad 

30. 1e kruising RA, op kruising met breed 

zandpad RD, bij open terrein rechts RD pad 

volgen tot weg 

31. weg RD oversteken Het Gerard Ruiterpad 

volgen, op splitsing LAH 

32. bij betonpad RD zand/betonpad volgen, 1e 

kruising met zandpad, RA zandpad volgen, 1e 

pad met bocht LAH naar poel 

33. na poel LAH en slingerpad volgen tot 

betonpad, op betonpad/zandpad RA 

34. einde pad bij Ps 24773 weg oversteken en 

RD fietspad, op kruising LA betonpad blijven 

volgen 

35. op kruising met betonpad bij Ps 24771 RD 

zandpad, 1e pad vóór slagboom RA, 1e kruising 

RD, volgende minder duidelijke kruising pad RA 

en op kruising RD 

36. einde pad RA en direct LA, 1e pad LA wordt 

beukenlaan, op kruising RD 

37. op kruising met betonpad LA betonpad 

volgen, bij Ps 24769 LA betonpad volgen 



38. na open strook in bos en hoogspanningslijn 

vóór bosrand graspad RA, vóór heuvel op 

kruising LA 

39. pad buigt naar rechts, op kruising RD 

graspad volgen, einde pad na een kleine klim in 

bosrand pad LA 

40. dit pad met bocht naar rechts volgen, langs 

parkeerterrein, einde pad  bij Ps 24763 LA 

41. 2x op kruising RD, RA over brug en weg 

oversteken naar de finish op het parkeerterrein 

 

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

RAH = rechts aanhouden     -     Ps = ANWB-paddestoel 


