
FLAL Eurohal-wandelroute, Zuidbroek, afstand 25 km., 2021 

start: parkeerplaats  hotel van der Valk, Burg. Omtaweg 4,  9636 EM Zuidbroek 

 

01. vanaf parkeerplaats naar uitgang/weg 

02. einde weg LA (richting Aldi, fietspad)  

03. einde weg LA en direct RA, (volg ook het 

Wkpp markering naar nr: 32- 31) 

H.E.Buurmasingel  

04. in bocht naar links RD doodlopende weg 

volgen, schelpenpad gaat over in klinkerweg 

05. direct RA zandpad langs afsluitboom en 

LAH, zijpaden negeren 

06. na ± 500 m. na dam LA bospad 

07. einde pad LA en direct RA, Haltepad 

08. op driesprong RD, betonfietspad volgen 

09. 2e bospad RA, bospad blijven volgen, 

zijpaden negeren. 

10. einde pad RA, betonfietpad  

11. 2x op kruising RD, betonfietspad volgen  

tot einde =Noordbroek=  (naar Wkpp 31) 

(afgelegd ± 5 km.) 

12. einde pad/kruising RD, Oosterstraat 

13. 1e weg RA, Plantsoenlaan en direct LA over 

houten brug en RA, einde pad LA, 

Plantsoenlaan 

14. einde weg RD trapje op, Markt, RD 

15. weg oversteken en RD, N.Mulderstraat 

16. langs verzorgingstehuis Gockingaheem 

17. LA voetpad, einde pad LA (De Clinge) 

18. RA (Aurorastraat) 

19. einde weg LA/RA, Dr.W.Dreeslaan 

20. einde weg LA asfaltpad en LA 

(Westersingel) 

21. einde weg RA, Sappemeersterweg 

22. vóór huisnr: 9  RA graspad volgen 

23. weg oversteken en LA en direct RA pad 

langs bos (L) en waterlossing (R), zijpaden 

negeren 

24. over 2e dam RAH en 1e pad RA en RAH  

pad door bos 

25. einde pad 2e pad RA langs sloot en 

bossingel, einde pad RA (Grachtlaan), volg ook 

weer de markering naar Wkpp 31 

26. einde weg LA (Hoofdstraat) straat volgen 

tot toren en kerk en hier RD naar Wkpp 77, 

Noorderstraat 

27. op driesprong LA (Meerlandseweg) 

(afgelegd ± 10 km.) 

28. in bocht weg RAH 

29. bij handwijzer LA betonfietspad volgen  

naar Wkpp 78 en 79 

30. einde weg RA fietspad vervolgen 

 

 

31. bij Wkpp 79 LA en na ± 300 m. en  

einde bos RA over plank door sloot en volg 

willekeurig een pad door het  Slochterbos 

naar het Fraeylemaborg naar uit-/ingang 

(Wkpp 11) 

32. Hoofdweg oversteken en RD (Boslaan) 

33. einde pad en vóór viaduct LA, (afgelegd 

± 15 km.) fietspad/klinkerweg 

34. RD, Zuiderweg volgen langs voormalig 

station Slochterpoort van het Woldjerspoor, 

bij nr. 3 is ook het  politiepetten-museum 

35. RD Zuiderweg, gaat over in 

Hagingastraat 

36. na huizenblok met huisnr. 36 LA, smal 

steenslagpad langs trafo 

37. RD Torenplein 

38. einde weg en vóór Slochter toren RA 

(Hoofdweg), 3x op driesprong RD 

39. na café en Wkpp 6 LA en volg nr’s. 80, 

55 en 78, Stichtinglaan 

40. einde weg RD bospad door 

Baggerputten (visvijver) 

41.bruggetje over en op driesprong LAH en 

volgende driesprong RA pad door 

boomstammen en direct RA graslaan volgen 

42. einde graslaan en wkpp 55 RA, naar 

richting (Wkpp 78), sintelpad 

43. op kruising met huisnr. 3 LA, grindweg 

44. einde weg RD, Stootshornweg, gaat 

over in Schoollaan (afgelegd ± 20 km.) 

45. kruising RD 

46. einde weg LA (Sappemeersterweg)(weg 

oversteken en paardepad tussen de bomen 

door dit voor de veiligheid) 

47. graspad in de bocht met de weg mee 

naar RAH, weer over het paardepad langs 

bos en sloot voor de veiligheid 

48. 1e weg RA, Botjesweg 

49. na ± 1 km. na einde hek bij ingang 

zwemplas LA en over het strand  

50. einde strand LA en bij geel bord bospad 

volgen, zijpaden negeren, langs het Botjes 

zandgat, pad buigt later naar rechts 

51. einde pad RA betonweg volgen 

52. langs/door afsluitboom en op kruising 

RD, Nieuweweg 

53. na bord Zuidbroek direct RA schouwpad 

langs bos volgen en RD 

54. einde pad bij ALDI RA over fietspad 

naar parkeerplaats v/d.Valk, afgelegd ± 

25,7 km.

 

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

RAH = rechts aanhouden   -  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/

