
FLAL Nationale Parken-wandelroute, Uffelte, afstand 40 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 

06. bij Wkpp 91  LA richting  

(Vegersakkersweg), op kruising RD 

07. aan het eind van de weg RA (Holtweg) en 

daarna de 1e weg LA (Smeenholtenpad) 

08. de weg komt uit op de Studentenkampweg, 

hier RA, Ps 21163, na kampeerboerderij 

asfaltfietspad volgen en bij Ps 24978 RD 

09. bij Ps 24990 RD en na ± 15 m. op de 

meersprong LA het brede zandpad volgen 

(Hunebeddeweg), brede zandweg blijven 

volgen, zijpaden negeren, naar de zandvlaktes 

van het oefenterrein, de bosrand aan de 

linkerhand volgen 

10. vlak voor de heide het steenslagpad links 

van het zandpad nemen en volgen over de 

heide, aan het eind van de heide, te hoogte van  

het natuurvriendenhuis, RA, de zandweg 

oversteken en pad tussen de bomen volgen, het 

pad is gemarkeerd met de geel/rode kleuren 

van het LAW-streekpad, Drenthepad 

11. op kruising RD, aan het eind van het pad 

RA, de verharde ‘rolbaan’ van het voormalige 

vliegveld Havelte volgen 

12. op de kruising LA 

13. op kruising met fietspad RA (G.H. 

Voermanpad) fietspad volgen (Wkpp 72 

richting 40), zijpaden negeren  

14. langs de Meeuwenplas tot een breed 

zandpad, steek schuin naar links het pad over 

en neem het linker klaphekje (hekje rechts van 

fietspad) en dan pad volgen langs de bosrand 

15. na weer een klaphekje RD en dan het 

asfaltfietspad volgen tot Ps 24988 

16. bij Ps 24988 route RD vervolgen richting 

Wapse over het schelpenfietspaadje, Moerpad 

17. zijpaden negeren, schelpenfietspad blijven 

volgen, aan het einde bij Ps 24987 RA 

(Wapserveenseweg), klinkerweg, bij Ps 24986 

LA, Aaweg volgen 

18. bij Ps 24985 RA en over de dam weer RA 

fietspad langs de Wapserveense Aa volgen 

(Holleweg)  

19. bij Ps 24984 RD, op volgende kruising (bij 

Fkpp 75) LA (Leemdijk) 

20. op kruising RD, einde weg LA, Ten Have, 

op driesprong RD, Bareldsweg 

21. op kruising RA fietspad, in Wapse RA (Ten 

Darperweg), afgelegd ± 17 km., bij Ps 21645 

LA, Smitstede 

22. einde Smitstede, op het kruispunt LA de 

Landweg volgen, in de bocht vóór de boerderij 

(Hesselshoeve huisnr. 4) RA het zandpad, 

Zodenweg, volgen 

23. de Zodenweg RD volgen tot hij uitkomt op 

een zandweg met fietspad, 

(Doldersummerweg), RA, en bij Fkpp 59 LA  

24. op kruising, bij Ps 23273, RA, naar het 

Onderduikershol, bij Ps 23272 RAH naar 

Onderduikershol  

25. op Y-splitsing bij houten paal met rode pijl 

RD langs ongevallen boom, einde pad LA 

26. einde pad RA, zijpaden negeren, na 

klaphekje RD en dan gele pijltjesroute door 

Berkenheuvel volgen 

27. op Y-splitsing RAH (gele pijltjesroute 

verlaten), op volgende Y-splitsing LAH (pad 

achter woningen langs) 

28. op na kruising het grasland van de Stroeten 

RA, 1e pad LA (gele pijltjes route weer volgen) 

29. na de villa komt het pad uit op een breed 

zandpad langs de Noordes, hier LA, volg de 

gele pijltjesroute richting Diever 

30. einde pad RA, langs de klinkerweg naar 

Diever, Bosweg 

31. in Diever RD richting Dwingeloo, 

Kruisstraat, gaat over in Hoofdstraat, zijstraten 

negeren, afgelegd ± 25,5 km. 

32. Hoofdstraat gaat over in Moleneinde, deze 

ook RD volgen, zijstraten negeren 

33. bij rotonde RD fietspad vervolgen en RD 

over de brug 

34. na de brug de ‘oude’ weg naar links blijven 

volgen door Dieverbrug naar Dwingeloo, 

Dwingelderdijk  

35. na volgende rotonde RD de weg volgen 

naar het centrum van Dwingeloo, Enthingheweg 

36. einde fietspad LAH richting centrum 

Dwingeloo, zijwegen negeren, afgelegd ± 30 

km. 

37. na de kerk RAH, Brink, en direct in centrum 

Dwingeloo LA (Brink), weg richting Planetron, 

Dwingeloo via deze weg verlaten 

38. op kruising met Esweg RD, op volgende 

kruising RA Ruitenkoelweg, waar asfaltweg 

naar rechts buigt RD zandweg volgen, zijwegen 

negeren 

39. op zessprong schuin LAH, fietspad en langs 

verbodsbord 

40. bij bord “Rustpunt” RA, pad met bocht naar 

links volgen en op kruising bij Fkpp 88 RA, 

betonfietspad volgen 

41. op vijfsprong, bij Wknp 86 RD, 

betonfietspad richting Ruinen 

42. einde betonpad, op kruising met 

picknickbank, bij Ps zonder kap, RA, zandpad 

met naastgelegen schelpenfietspad (vanaf hier 

kun je ook de geel/rode markering van 

Drenthepad volgen) 

43. bij de verharde weg, Stroovledder, LA 



44. op kruising met verharde weg 

(Dwingelerweg) RD, zandpad, Kattemade, gaat 

weer over in klinkerweg 

45. op driesprong bij boerderijen RD, verharde 

weg gaat over in zandweg 

46. op driesprong LA (Madeweg) volgen 

47. 1e zandpad RA, Mandematenweg, pad 

volgen tot de bosrand en vóór de bosrand RA 

(bij een bankje) 

48. graspad naar links volgen, nu de paarse 

paaltjesroute volgen 

49. einde pad, op driesprong waar de paarse 

route linksaf gaat, RA 

50. over brug Dwingelerstroom, na de brug RD 

51. Drentse Hoofdvaart oversteken, provinciale 

weg VOORZICHTIG oversteken 

52. 1e weg LA, Lindenlaan, op kruising RD, 

zijweg negeren 

53. vóór voorrangsweg met fietspad RA, 

Schoolstraat, richting finish, afgelegd ± 41,5 

km.

 

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

RAH = rechts aanhouden     -     Ps = ANWB-paddenstoel     -     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/

