20 - Friese Wouden 2
Praktische informatie:

Over stille bospaden, menig heidepad, een pad door een houtwal en langs
een kleine zandverstuiving maakt u een prachtige, afwisselende wandeling
door natuurgebied De Bakkeveensterduinen, onderdeel van de Friese
Wouden. Halverwege komt u langs uitspanning De Drie Provinciënj.

Afstand: 12 km
Soort: rondwandeling

Op de bebouwing na loopt deze route grotendeels over onverharde paden
en wegen.

Start- en eindpunt:
bushalte Brink,
Foarwurkerwei / Brink
Bakkeveen
Coördinaten: 53°4’50” N 6°15’23” E

1. Loop naar Dorpscafé Gewoon De Brink en ga strak daarvoor LA
(Weverswâl met links sluisje en vaart). Even na huisnr 31b, exact

Horeca:
In centrum

tegenover brugje, RA, bosweg met rechts fietspad. Na 300m
verdergaan over dat fietspad. Loop fietspad uit, wordt bij huisnr 4

De Drie Provinciën
Bakkeveenseweg 15
9343 TB Een-West

asfaltwegje. Aan einde bij bosmanege Bakkeveen RA en wat
verderop in flauwe linkerbocht RA bos in, breed pad met aan beide
kanten greppel. Ongeveer 30m na flauw linker- en rechterbochtje

Honden: aangelijnd

(een knik in uw pad) op 1e kruising LA, wat vaag pad richting
bosrand. Ruim voor die bosrand op 1e kruising LA en na 150m

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/993/2847

rechterbocht van pad volgen, rechts ziet u nog even bosrand,
daarna loopt pad langs donker naaldbos (r). Aan einde van dit pad
op kruisinkje RD, via dammetje greppel over, pad maakt gelijk
linker- en iets verderop rechterbocht. Daarna ziet u links diepe
bosgreppel en volgt lang recht stuk.
2. Op kruising met asfaltweg RD, grassig pad met slagboom
(Friese Wouden Mandeveld), blijf pad volgen. Kort voor bosrand
linkerpad negeren, tegen die bosrand maakt pad linkerbocht en
gelijk daarna schuin RA omhoog, rechts ziet u gaashek en blijf
daarlangs, heuvelachtig paadje maakt rechter- en daarna linkerbocht. Aan einde na klaphekje RA, blijf RD gaan, wordt verderop
zanderig pad heide over. Voor laag heideheuveltje, bij wandelnetwerkknooppuntpaal 16 (hierna kp genoemd) LA, zandpad, draait
bosrand in. Na rechterbocht bij kp44 op 1e pad LA, brede zandweg. Op driesprong strak voor bosrand LA, breed wat grassig pad
met rechts bos. Verderop duikt pad met rechterbocht dat bos in.
Blijf pad volgen, na bos steekt u heide over.
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Aan overkant daarvan in bos RD en klaphekje door. 200m daarna

In bos bij klinkerplek op hard pad LA (blauw paaltje), blijf pad ca

op 1e pad met klaphekje LA, volg na 50m rechterbochtje. Na wat

500m volgen, eerst ziet u links die zandverstuiving nog, daarna

bochtjes door dalletje, 20m na bosrand, bij kp58 op zandpad RA.

volgen heidevelden. Eenmaal 100m in bos, bijna op punt waar uw

Blijf pad 1km volgen, 1e deel ligt langs bos- en heideranden wat

harde pad flinke linkerbocht maakt, niet die bocht volgen maar RD

hoog en daarna wat verdiept door vergraste heidevelden, hier en

en na 10m op kruisinkje (waar u links dat harde pad ziet) RA.

daar zijn er wat nevenpaden. Na die km loopt u op naaldboshoek

Voor graslandhoek rechts aanhouden. Heuveltje aflopend linker-

af. Daarvoor rechterbocht volgen en kort daarna op zandpaden-

bocht volgen (negeer daarin rechter paadje). Loop paadje door

kruisinkje (waar u 30m voor u een ven ziet) bij kp52 LA.

bosrand uit, maakt onderweg rechterbocht. Aan einde op klinker-

Loop pad, met in begin klaphek, van kleine km langs en door

weg LA en bij huisnr 16 RA (Stoukamp). Aan einde van klinkers

bosranden uit, blijf langs gaashek lopen.

(daar ziet u rechts vijver) op tegelpad RD. Aan einde op breed
asfaltpad LA. Loop Mjûmsterwei uit. Aan einde RA naar bushalte.

3. Bijna aan einde, nog voor slagboom, direct na infopaneel wat
scherp RA, bosrandpaadje met links asfaltweg (na slagboom op
klinkerweg LA en RA is rechts horeca). Na bijna 500m op 1e
paadje LA, dammetje over, asfaltweg met knikje oversteken en
RD bos in, bosweg met na zandplek slagboom met SBB-bordje
Mandeveld. Loop breed, zanderig bospad van ruim 1km uit: pad
maakt onderweg wat bochtjes (waarin u zijpaden negeert), op
kruisingen RD, waar u twijfelt volgt u witte driehoekjes. Aan einde
op asfaltweg LA en na ca 40m op 1e pad RA, pad maakt gelijk
linkerbocht. Na linker- en rechterbocht aan einde RA en veerooster over. Loop wat grassige weg met zeer ruime linkerboog langs
houtwal uit. Na klaphekje op kruising LA. Na rechterbochtje op
ruime driesprong LA (dit pad liep u ook op heenweg). Aan einde
in bosrand (daar ziet u kp44 weer) RA (ook dit pad liep u op
heenweg). Na bosrand en enkel bochtje bij kp16 LA over zanderig
pad heuveltje op. Op 1e pad RA, door klaphekje heide op, onderweg wat bochten, blijf pad flink stuk volgen, laatste stukje loopt
door bos. 100m na klaphekje volgen rechter- en linkerbocht.
4. Na volgend klaphekje, bij paaltje met wit driehoekje, op hard
pad RA. Blijf hard pad volgen, verderop ziet u links een zandverstuiving. Even voor bosrand bij blauw paaltje LA, duidelijk zacht
pad richting die zandverstuiving, onderweg ziet u rechts een
enorme eik. Bij die zandverstuiving rechterzijkant daarvan RDgaand oversteken, loop daarna heuveltje op.
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