
FLAL Nationale Parken-wandelroute, Uffelte, afstand 25 km., 2021 

start: parkeerterrein Korfbalvereniging Koru, Schoolstraat 3A, 7975 RV Uffelte

01. vanaf parkeerterrein RA, 1e weg RA, 

Liezenveenweg 

02. einde weg RD, via voetpad in groenstrook 

richting vijver en voetpad langs vijver volgen 

03. einde voetpad RA over bruggetje 

04. einde weg LA (Vijverlaan) 

05.bij rotonde en monument 950 jaar Uffelte, 

RD, Winkelsteeg, klinkerweg, gaat over in 

zandweg met naastgelegen fietspad, zijwegen 

negeren 

06. aan het eind LA, Weg Achter de Es  

07. direct RA, Winkelsteeg, zijpaden negeren 

08. einde weg, aan de bosrand, LA, zandweg 

met fietspad (Wkpp 90 richting 01) 

09. op kruising, waar asfaltfietspad naar links 

buigt, RD langs de bosrand breed zandpad  

10. 1e pad RA langs slagboom, zijpaden 

negeren 

11. op kruising LA, zijpaden negeren 

12. dit brede slingerende zandpad blijven 

volgen tot Ps 24988, hier scherp RA een 

schelpenfietspad richting Wapse (richting Fkpp 

74) 

13. zijpaden negeren, schelpenfietspad blijven 

volgen, aan het einde bij Ps 24987 RA 

(Wapserveenseweg), klinkerweg, bij Ps 24986 

LA, Aaweg volgen 

14. bij Ps 24985 RD zandweg volgen langs de 

Wapserveense Aa, dit pad blijven volgen tot 

brug 

15. bij de brug RA, Heuringsweg, bij Ps 25011 

RAH, een zandweg (Heuringsweg), zijpaden 

negeren 

16. op kruising RD, in Wapse RA (Ten 

Darperweg), afgelegd ± 12,5 km, bij Ps 21645 

RD 

17. In Wapse 1e weg LA, VOORZICHTIG 

oversteken, Haarsmastraat, met bocht naar 

rechts volgen 

18. einde straat RA, Rollestraat 

19. einde straat VOORZICHTIG oversteken en 

LA fietspad volgen, Ten Darperweg 

20. bij Y-18037 RA, Soerte 

21. op kruising bij Ps 24982 RA, Ten Haave, en 

direct LA een graspad 

22. graspad met bocht naar rechts volgen en op 

asfaltweg LA en verderop met een bocht mee 

naar rechts 

23. LA een betonnen fietspad en op viersprong 

RD, fietspad vervolgen (richting Fkpp 75) 

24. bij Ps 24984 LA, betonfietspad vervolgen 

25. einde weg LA en na ± 50 m. RA fietspad 

26. einde fietspad RA klinkerweg 

(Steenwijkerweg) afgelegd ± 18,5 km en twee 

keer op driesprong RD 

27. op kruising RD, De Broeken langs boerderij 

De Broeken 5 

28. Einde weg LA, na ca. 50 m, voor houten 

hek RA, zandpad 

29. breed zandpad, later met fietspad, langs de 

bosrand blijven volgen, zijpaden negeren 

30. Bij Wkpp 90 LA (Winkelsteeg), zandpad 

31. 1e zandpad LA en met bocht naar rechts 

volgen 

32. aan het eind op klinkerweg LA (Weg Achter 

de Es) 

33. 1e weg RA, Schapelsteeg 

34. einde weg RA, Dorpsstraat 

35. 1e weg LA, Lindenlaan, op kruising RD, 

zijweg negeren 

36. vóór voorrangsweg met fietspad RA, 

Schoolstraat, richting finish, afgelegd ± 26 km. 

 

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

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

Wkpp = wandelknooppuntpaal     -     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/

