
Vuurkorfwandeling februari 2021 

Editie coronaveilig 
 

De route kunt u op verschillende punten starten. Dit zijn de punten waar de 

routebeschrijving in geel is gemarkeerd. U wandelt op eigen risico, geef gehoor 

aan de R.I.V.M richtlijnen. De organisatie is niet aansprakelijk noch 

verantwoordelijk voor uw gedrag. Veel wandelplezier toegewenst. 

Winactie 

Een vuurkorfwandeltocht zonder iets kan natuurlijk niet. Omdat we rekening 

moeten houden met corona is er geen afsluiting met snert in café de Steen 

mogelijk. Het alternatief is onze “WINACTIE”. Tijdens de route wordt u een 

aantal maal gewezen op een fotomomentje. Maak gebruik van de 

fotomomenten en stuur er in ieder geval 2 van in. Denk hierbij aan: Het kan ons 

niet gek genoeg. De meest leuke/ originele foto’s maken kans op prijs. In totaal 

hebben we 3 prijzen uit te geven. 

Stuur de foto’s in t/m 28 februari 2021!! 

Dit kan door ze te uploaden in het Facebook evenement of mailen naar: 

vuurkorfwandeling@gmail.com 

 

 

Route 1:  

1. Vanaf Eethuys de Steen loopt u naar noordelijke richting : 

Steenwijkerweg.  

➢ Fotomomentje: bij Eethuys de Steen.  

2. Het fietspad gaat over in Parallelweg: na ongeveer 100 meter gaat u 

rechtsaf. Dit is Konijnenbergen.  

➢ Fotomomentje: Beeld op dit pad uit dat u op Konijnenbergen bent.  



3. Na dit pad kom je weer op parallelweg van de Steenwijkerweg: Ga 

rechtsaf.   

4. Bij eerste kruising in de Blesse, de Bovenweg, ga je rechtsaf.  

5. Neem eerste weg linksaf, de Nieuwstraat. Deze weg vervolgen tot einde. 

6. Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf, dit is spoorlaan.  

7. Steek de spoorbrug over en ga onder de viaduct door.  

 

➢ Fotomomentje: Beeld de geschiedenis van het monument uit.  

 

8. Steek de weg over en ga het Catspolderpad (wandel/ fietspad) op. 

9. Dit pad helemaal aflopen.  

➢ Fotomomentje: Maak een foto bij de Reusachtige stenen. 

10. Vervolg de route naar links.   

11. Bij hoge brug over de linde opstappunt voor mensen vanuit Wolvega.  

12. Vervolg de weg tot aan grote Steenwijkerweg, knooppunt 79.  

13. Ga bij knooppunt 79 linksaf, de parallelweg op richting de Blesse. 

14. Bij de Blesse aangekomen, oversteken en weg vervolgen. 

15. Kruising oversteken en direct uit het dorp rechtsaf: Harm Pen Laantje in. 

16. Bij splitsing naar links en alsmaar doorlopen tot voor Lindehof. 

17. Bij de Lindehof linksaf, het pad op richting Steenwijkerweg. 

18. Bij parallelweg Steenwijkerweg naar rechts.  

19. Deze weg vervolgen tot aan Eethuys de Steen. 

20. Einde route.  

 

 


