
Kerstwandeling 2022  Bakkeveen 
Deel 1 

Lees dit eerst: 
➢ Ieder loopt de tocht op eigen risico: kijk goed uit waar je 

loopt, soms zijn er stammetjes, waterplassen, een bladerdek 

en andere obstakels in de paden of het is glad ! 
 

➢ Routebeschrijving: 

o Beschrijving op dit papier (1e deel) èn op het papier dat je bij de “koek en zopie” 
mee moet nemen (2e deel).  

o De routes zijn ook met rode pijlen en soms als extra rood/witte lintjes 

aangegeven. De eerste 1,1 km is zonder pijlen, daarom eerst de beschrijving goed 
lezen.  

o Geen pijl (of rood/wit lint) betekent RechtDoor of pad blijven volgen. 
 

➢ Deze routebeschrijving gaat t/m de “koek & zopie” (voor de 15 km afstand tot aan de 

1e passage). Daar neem je de 2e helft mee. 
 

➢ Een [*nr*] in de beschrijving betekent dat op het puzzelformulier een vraag met dat 

nummer staat. Hoofdprijs luchtballonvaart en een aantal troostprijzen.  
 

➢ Verdwaald of andere problemen:  
06- 51 17 58 83   of   06– 23 12 52 55  of    06-29 78 92 53  

➢ Kijk op www.bakkeveen.nl/kerstroute voor de digitale versie van de routes. 

 
Gebruikte afkortingen in de beschrijving: 

LA = linksaf;    LZ=linkerzijde;    RA = rechtsaf;     RZ=rechterzijde 

RD = rechtdoor;    KP = Knooppuntnummer (wandel) ;  

Kruising = punt waar je 4 kanten op kunt.  
T-splitsing en V-splitsing = punt waar je 3 kanten op kunt. 
 

 
 

Alle afstanden 

De eerste 1100 meters: geen pijlen, dus lezen ! 
Verlaat het gebouw via de zijdeur en loop RA door ijzeren hek (langs de toiletten) naar 

de vlaggenmast “Tourist Info”.  

Hier LA; klinkers [*1*] en later gravel pad volgen tussen de voetbalvelden [*2*] door 
tot einde op klinkerstraat.  

Ga RD over tegelpad tot volgende kruising (“Nije Buorren”). Hier RA, neem trottoir aan 

LZ van de straat (na het speeltuintje). Bij huisnr 2 links aanhouden.[*3*]  
Voor de straat LA en trottoir volgen tot bijna aan de vaart. Hier RA via zebrapad. 

Via trottoir kort LA richting vaart en dan RA Weverswal in [*4*].  

Bij woning nr 7 is de splitsing: 5 km LA via bruggetje vaart oversteken; de andere 

afstanden gaan RD.  
 

5 km 

Na oversteken van de vaart ook de straat via zebrapad oversteken. Dan op trottoir 
RA, voor Cafetaria Plaza De Kolk langs en dan 1e straat LA (Lange Singel). 

Op splitsing van de asfaltweg iets links aanhouden en dan weer rechts (dus eigenlijk 

RD). Loop RD tot in grote bocht. (Hier beginnen de pijlen)  
In de bocht over bruggetje en dan bos in via zandpad RA. Op V-splitsing LA. Daarna 

op T-splitsing weer LA. Dan loop je ca 200 m met open terrein aan je RZ. 

Aan het eind op T-splitsing LA. Bij einde klinkerstraat oversteken (nabij 
begraafplaats) en op FP RA. 

Na ca 800 m LA (bosje in via dammetje). Andere afstanden komen uit 

tegenovergestelde richting. 

   

Pagina 1 

http://www.bakkeveen.nl/


7, 10 en 15 km 
Je wandelt RD langs de “stille kant” van de vaart. Tot aan 1e houten 

bruggetje links (is tegenover De Slotplaats). 

Steek vaart via bruggetje over en daarna ook de straat voorzichtig oversteken.  

Ga RD door het linker (open) witte hek naar De Slotplaats. (Hier beginnen de 
pijlen) 

Loop over terras Slotplaats (terras en gebouw aan je RZ). Na het terras RD 

gravelpad volgen, tussen witte paaltjes door en dan LA tot net voorbij gebouwtje 
(=voormalig Koetshuis).  

Hier RA voor de etalage van winkeltje van streekproducten langs. Volg brede 

zandweg en bocht naar links. Onderweg kom je langs de eeuwenoude 
Burmaniazuil. RD over witte bruggetje en RD pad vervolgen tot T-splitsing.  

Hier RA en op volgende T-splitsing LA. 

Op volgende (bijna) kruising RA. Volg zandweg tot de eeuwenoude beuken 

(genomineerd als boom van het jaar 2022) op kruising met brede zandweg. Hier 
staat ook KP78. 

De 7 km gaat RD en de 10 en 15 km RA over de zandweg. 

 
 

7 km 

Loop RD, kruis asfalt FP en loop over de vlonder. Bij volgende kruising RD en dan 
de volgende kruising LA. De 10 en 15 km komen op deze kruising uit 

tegenovergestelde richting. 

 

 
10, 15 km 

Neem 2e (smalle) bospad RA. Op kruising LA, zandpad. Loop tot einde tot brede 

zandweg. Hier LA en eerste volgende pad RA (Natte voeten pad) tot einde. 
LA en langs KP 45 en RD tot kruising met asfalt FP. Hier RA FP volgen tot 

paddenstoel 23484. Op deze T-splitsing LA en FP volgen.  

Eerstvolgende bospad LA. Op 5-sprong RA. Volg dit pad, bij KP76 RD en volg pad 
tot einde (T-splitsing) bij KP73. 

Neem hier brede zandweg LA (dus NIET scherp LA).  

Op eerstvolgende kruising RA (7 km komt uit tegenovergestelde richting). 

  
 

7, 10, 15 km 

Volg pad tot de klinkerstraat; voorzichtig oversteken tot op FP. Hier LA, de 
toegangsweg naar Ikeleane laten liggen, dus RD. Daarna eerste dammetje RA 

oversteken bosje in. 

  

 
Alle afstanden 

Volg smalle bladerpad door bosjes tot T-splitsing na slootje. Hier RA houtsnippers 

pad volgen tot op asfalt.  
Op asfalt LA [*5*]. Langs de openstaande slagbomen en RD tot naast de 

boerderij. Hier LA “ingang cafetaria/zaal de Stâl”. Ga naar binnen: onze “koek- en 

zopie” van 2022.  
 

Hier binnen ligt de beschrijving voor het vervolg van de routes.[*6*][*7*]. 
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Kerstwandeling 2022  Bakkeveen 
Deel 2 van de routebeschrijving 

 

 

Lees dit eerst: Zie inleiding van 

deel 1. 
 

 
Vervolg routebeschrijving 

 

15 km (de extra lus van kleine 6 km, je komt weer op dezelfde koek & zopie terug) 
 
Verlaat de “koek & zopie” via het pad naast bord “Boerenplons”. Vlak voorbij de 

schuur (aan je LZ) LA. Vlak voor campingveld RA over betonstrook (boswalletje 

aan je LZ). Aan eind RD doorlopen tot sloot en dan RA langs sloot tot dam aan LZ. 
Over deze dam en dan over de lage afrastering stappen. De afrastering langs sloot 

volgen (afrastering steeds aan LZ) tot bij stuw. In dit weiland lopen schapen, 

vandaar de afrastering.  

 
Bij de stuw in de sloot weer over de lage afrastering stappen en dan via de dam 

over de brede sloot naar de betonweg. Betonweg RA volgen tot einde. Op straat 

RA en iets voor de boerderij LA: zandweg. 
Volg de zandweg (wellicht eerste deel beetje glibberig) tot bij asfalt FP.  

Scherp RA over rooster en asfalt FP volgen tot V-splitsing. Hier links aanhouden en 

brede, deels verharde pad volgen. Eind RA zandweg volgen. Deze gaat over in 
verharding. Steeds RD tot op betonnen FP (ligt naast de klinkerstraat). 

 

Betonnen FP (later asfalt) RA, deze alsmaar volgen. Na ca 1,5 km de oprijlaan van 

de Ikeleane laten liggen en iets verderop RA dammetje over. Volg de route als 
eerder naar dezelfde “koek en zopie”.  

 

 
Alle afstanden 

Verlaat de “koek & zopie” via het pad naast bord “Boerenplons”.[*8*]  Vlak 

voorbij de schuur (aan je LZ) LA. Eerst loop je over beton, daarna over 
campingveld (mogelijk krijg je hier afhankelijk van de regen kleine omleiding, kijk 

op de bordjes ter plekke). Steeds RD. Je verlaat campingveld al RD lopend. 

Daarna is sloot aan je RZ. Steeds RD tot op landweg.  

Landweg LA volgen tot naast woning nr 15.[*9*] 
RA over het dammetje en dan spoor schuin over maisland volgen. Over de 

noodbrug. 

Daarna de landweg over grasland verder (ongeveer) RD volgen. Deze gaat over in 
verharding bij nadering van de camping.  

Klinkerweggetje volgen. Bij toiletgebouw (aan RZ) op de kruising LA en 

klinkerweggetje vervolgen.  
Bij kruising met rotondemotief (=vlak voor de speeltuin) RD. Tussen de gebouwen 

door [*10*] en daarna RA vlak om gebouw Flippies Pretpaleis heen tot de ingang 

ervan. [*11*] 

Zoek op bordje de naam van Vossenkampke en volg de route daar naar toe via 
klinkerweg. [*12*] Aan het eind smalle klinkerpad volgen tot op bospad bij 

donkergroen bankje. Hier blader-bospad LA.  

Bij volgende bankje RA en door hek (bukken voor buis!). Pad RD volgen. 
Op straat RA en dan over bruggetje (LA)[*13*]. Straat voorzichtig oversteken en 

via trottoir RA. [*14*].   
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Vervolg Alle Afstanden 

Eerste straat (Alde Drintsewei) LA. [*15*]. Loop door tot net voorbij laatste 
woning (=nr 18) aan RZ. 

5 km gaat hier RD en andere afstanden RA het bospad in. 

 
5 km 

Loop RD; verharde straat gaat over in bosweg en later bospad. Loop tot KP66. 

Hier LA. Vervolgens weer 1e pad LA en loop naar de finish voor snert en medaille ! 
 

7, 10, 15 km 

Volg het bospad; ook de bocht naar links. Weiland is aan je RZ. Bij de T-splitsing 

rechts aanhouden, smalle bladerpad volgen. Op de volgende V-splitsing gaat 7 km 
LA en 10, 15 km RD. 

 

7 km 
Volg het smalle kronkelpad RD en vind verharde pad. Volg verharde pad. Met de 

bocht mee naar links (als je RD zou gaan dan is daar hekje). Na deze bocht 1e 

zandpad LA. Volg de pijltjes van knooppunten route tot op verharde pad. Hier RA 
en loop naar de finish voor snert en medaille.  

 

10, 15 km 

Volg smalle bladerpad en ga RA op brede pad. Loop door tot op de straat. Op 
straat LA. 

Neem inrit (kampeer)-boerderij Harmsdobbe. Loop langs de boerderij RD en volg 

verharde pad en ga via hekje naar natuurgebied.  
In natuurgebied RD bospad volgen naar hekje. Hier doorheen (hekje trekken) en 

dan op verharde pad RA. Het verharde pad steeds volgen tot nabij de finish. Daar 

haal je de medaille en de snert. 
 

Alle afstanden 

Los rond en in de finishlocatie de laatste vragen op [*16*][*17*][*18*], zet 

de letters in de goede volgorde en lever de puzzel in (doos staat op de bar in de 
zaal). 

 

Bij terugkomst word je dringend verzocht je af te melden, de medaille te 
halen en de kom warme snert te nuttigen. Doe je dit niet, dan moeten we 
tegen de avond nog een zoektocht organiseren en dat kan niet de bedoeling 
zijn. 
 
Dit was alweer de 45e kerstwandeling in Bakkeveen. Volgend jaar 2e 
kerstdag is er natuurlijk weer een kerstwandeling met nieuwe routes en een 
andere “koek & zopie”. Dan in noordelijke en oostelijke richting. 
 

Hou je van wandelen:  

• Doe mee aan de 3 Provinciën Wandeltocht op zaterdag 13 mei (5, 10, 15 , 20, 25 
en 40 km) Kijk op www.3wandel.nl en schrijf je nu al in. 

• Doe mee aan de door ons georganiseerde Avond wandel-4-daagse (7 - 10 juni 2023)  5, 10 
en 15 km afstand. Kijk op www.bakkeveen.nl/wandel 

 
Stuur vanavond meteen je foto’s naar info@bakkeveen.nl en ze worden nog dezelfde avond 
gepubliceerd (met de naam van de fotograaf erbij!). 

 
Verslag en foto’s: www.bakkeveen.nl of www.kerstwandeling.org  
Organisatie: TIP –  Bakkeveen  
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