FLAL Spleutentrekkers-wandelroute, Noordwolde, afstand 40 km., 2020 - 2021
start: parkeerterrein M.F.C. ‘t Vlechtwerk, Mandehof 13, 8384 EA Noordwolde (Fr)
01. vanaf parkeerterrein RD tussen gebouw
met opschrift NOORDWOLDE en MFC ‘t
Vlechtwerk
02. op kruising RA, Hoofdstraat Oost
03. zijwegen negeren, fietspad volgen
04. na huisnr. 18 bij slagboom RA
05. einde pad vóór water LA
06. over bruggetje en door 2 klaphekjes, pad
vervolgen
07. na slagboom op verharde weg RA
(Dwarsvaartweg)
08. na ± 100 m. 1e pad bij Wkpp 33 en
slagboom, LA
09. einde pad, na slagboom, LA
(Oosterseveldweg)
10. op kruising met Vallaatweg RD
11. einde Oosterseveldweg LA (Grensweg),
eerst klinkerweg, wordt zandpad met
schelpenfietspad, zijpaden negeren
12. einde Grensweg RA, Dwarsvaartweg
13. na ± 700 m. LA, Schoollaan, zandpad,
zijpaden negeren
14. einde Schoollaan op fietspad RA
(Boylerweg)
15. 1e weg LA, Bekhofweg
16. op kruising LA, Meuleveldweg, zijpaden
negeren
17. einde weg LA, Zandhuizerweg, door dorp
Zandhuizen
18. t/o. huisnr. 5 bij slagboom en Wkpp 88
LA, graspad volgen (Schoelepad), zijpaden
negeren
19. over bruggetje en LA langs sloot, daarna
bij dam RAH door boswal
20. einde pad straat oversteken en op fietspad
LA (Oosterstreek)
21. na dorpshuis ‘Oosterstreek’ (afgelegd ± 13
km.) weg RA
22. na rust RA, Schoolstraat
23. einde Schoolstraat RA, Dwarsvaartweg,
zijpaden negeren
24. na huisnr. 36, bij Ps 22592, LA,
Vallaatsweg
25. op kruising met Oosterseveldweg RD
(samenkomst met 25 km. route)
26. op kruising met Oostvierdeparten RD, Jan
Wapstraweg
27. op kruising LA, zandweg met fietspad,
Grensweg, 1e pad RA door boswal
28. 1e pad LA, einde pad LA, bospad volgen
langs camping
29. einde weg RA (P.W.Jansenlaan), door
dorp Vledderveen
30. 1e weg LA, Jodenweg, langs dorpscentrum
‘De Heidehoek’
31. weg blijven volgen, weg wordt fietspad
met zandweg, fietspad volgen, zijwegen
negeren

32. na weiland aan linkerkant op kruising met
slagboom smal paadje LA slagboom
33. op splitsing RAH, volgende splitsing ook
RAH, daarna splitsing LAH richting slagboom
34. einde paadje na slagboom LA zandpad
35. na ± 20 m. RA, breed zandpad, zijpaden
negeren
36. bij Ps 21458/001 RD
37. bij volgende Ps 25049 LA, Landgoed ‘De
Vledderhof’
38. bij Wkpp 79 RA langs bosrand, wordt
smaller pad langs bosrand, na bocht naar links
op splitsing RAH
39. einde pad bij akkerbouwland RA en na een
paar meter LA graspad bij bordje ‘opengesteld
particulier terrein’
40. langs hek RAH, op kruising RD, zijpaden
negeren
41. einde lange oprijlaan Vledderhof op
kruising RD, Madeweg
42. op driesprong RA, Heidemaatsweg
43. einde weg straat oversteken en op
fietspad RA
44. aan het eind van het fietspad RD, door
dorp Vledder
45. voetpad volgen, langs Wapserweg,
zijwegen en zijpaden negeren
46. op Brink LAH, langs Bartje en weg blijven
volgen, op Lesterguonplein bocht LAH
(afgelegd ± 24,5 km.)
47. weg RD oversteken parallelweg richting
Frederiksoord
48. na vijver en hertenkamp links LA, weg
oversteken en RD, Wildwal
49. 3x kruising RD
50. Wildwal, met als laatste een aantal meters
fietspad, tot einde volgen
51. bij Y-13646/2 klinkerweg RA,
Kerkhofslaan
52. klinkerweg volgen, gaat over in een
zand/fietspad langs sloot
53. einde Kerkhofslaan RA en direct weer RA,
fietspad
54. op kruising RD, fietspad volgen langs
camping, zijpaden negeren
55. einde fietspad bij Miramar Museum rechts,
LA, Vledderweg, bij huisnr. 29a RA, straat
oversteken en RD langs slagboom
56. op terrein ex-schietbaan, zijwegen
negeren en bij kogelvanger LAH, bocht naar
links en na slagboom RA, Hooiweg
57. na nieuwe koloniewoning 1e pad bij bankje
Wkpp 13 en slagboom RA smal paadje
58. vóór open veld RA pad tussen sloot en
akker
59. bij begin bos LAH pad volgen tot einde,
zijpaden negeren
60. einde pad LA, zand-/fietspad (Reeweg)
volgen, zijwegen negeren

61. bij Wkpp 05 RD, einde bos bij Wkpp 15
LA langs gaas en ven, zijpaden negeren
62. op splitsing RD, smal pad volgen, rood/wit
63. einde pad RA langs sloot en gaas
64. bocht naar links volgen, zijpaden negeren
65. na slagboom RA (Hooiweg)
66. waar de weg een bocht naar rechts maakt
LA, langs hek Larixhof, rood/wit
67. op driesprong RAH, pad volgen langs de
kerk
68. VOORZICHTIG straat oversteken en RD
Linthorst Homanstraat (afgelegd ± 32,4 km.)
69. einde weg RA, M.A.v.Naamen
v.Eemneslaan, zijwegen negeren
70. 2e weg LA, v.Holthe tot Echtenstraat,
zijwegen negeren
71. op kruising met fietspad RD, brug over
72. na brug op schelpenpad RA, einde pad LA,
Dirk de Ruiterpad
73. direct huisnr. 4 RA, smal pad, Landgoed
Frederiksoord/Wilhelminaoord
74. over dam RD langs ven
75. smal pad gaat over in iets breder pad,
einde pad RA
76. bocht naar links volgen, zijpaden negeren
77. op driesprong bij bord ‘Landgoed
Frederiksoord/Wilhelminaoord’ RD langs stuw
78. sloot aan rechterhand, zijpaden negeren
en waar sloot naar rechts gaat RD
79. na slagboom t/o. huisnr. 14 op verharde
weg RA (Westvierdeparten)
80. 1e weg LA, Puntersweg
81. 1e zandpad LA, Scheidingsweg West

82. bij slagboom RA, op splitsing RAH,
volgende splitsing ook RAH
83. bij slagboom RA, straat RD oversteken,
postbus 82
84. 1e pad LA, pad langs sloot volgen
85. einde pad RA, bospad
86. bocht naar rechts en direct LA
87. 1e pad bij paaltje met blauw/rood/witte
driehoek markering, LA pad door bosrand
volgen
88. langs B&B ‘’t Vossennest’, einde pad RA,
t/o. Vinkenhoeve
89. na garagebedrijf RA over brug, op straat
LA
90. langs Spokendamheuvel en via hekwerk
RD tot einde weg
91. einde weg LA en meteen RA, Hanestede
92. 1e pad LA, rood/wit
93. op kruising LAH rood/wit, op splitsing LA
rood/wit
94. op kruising RD over brug, even links en
dan RAH
95. op kruising RD, dan RA, Haenepolle
96. bij bordje 1 t/m. 45 LAH
97. op driesprong LA, IJsbaanweg
98. RA, Koemarkt, zijwegen naar rechts
negeren
99. op kruising RD, Ds.Reitsmastraat, 1e weg
LA, Rietvlechtstraat
100. straat oversteken naar het eindpunt van
de tocht bij MFC. ’t Vlechtwerk, afgelegd ± 40
km.

LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
RAH = rechts aanhouden
Y = ANWB-richtingaanwijzer
Wkpp = wandelknooppuntpaal

LAH = links aanhouden
Ps = ANWB-paddestoel

