
Etappe 1

(r 5) uitkijktoren 
Gewijzigd   uitkijkplatform

(r 8 - 18) Ga over de houten brug ... t/m Steek vervolgens 
de klinkerweg (Duerswaldmerwei) opnieuw over.
Gewijzigd 
Ga over de houten brug en volg het brede bospad 
enige tijd (negeer kruisingen) tot de kruising bij 
wandelknooppunt 75. Ga hier links, passeer een 
parkeerplaatsje en steek de klinkerweg over.

Bezienswaardigheid
Bij de houten brug is een groot deel van het jaar veel 
zonnedauw te zien.

Etappe 2

(r 1) Ga het tweede bospad in (t.o.v. nr 13),
Gewijzigd  
Ga het tweede bospad in (t.o.v. nr 13 en bij 
wandelknooppunt 20),

(r 8) Volg het pad tot het geasfalteerde fietspad, bij een 
houten richtingaanwijzer van Staatsbosbeheer. 
Gewijzigd  
Volg het pad tot het geasfalteerde fietspad.

(r 12) Sla na het volgende hek bij de kruising rechtsaf, 
richting Breeberchspaedwandeling.
Gewijzigd  
Sla na het volgende hek (wandelknoopunt 28) bij de 
kruising rechtsaf.
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Etappe 3

(r 8) met aan weerszijden boerderijen, waarvan een uit 
1700.
Gewijzigd  
met aan weerszijden boerderijen, waarvan een uit de 18de 
eeuw.

(r 8 t/m 13) Ga na ca 1 km, bij de T-kruising met de 
Loksleane (richting Wijnjewoude), links. Ga met de bocht 
mee rechts de Opperbuorren op. Volg deze weg tot de 
provinciale weg (Opperhaudmare) Drachten – Beilen. 
Ga linksaf de parallelweg op (Opperbuorren), langs de 
bushalte.
Gewijzigd  
Ga na ca 1 km, bij de T-spitsing met de Loksleane links. 
Ga met de bocht mee rechts de Opperbuorren op. Volg 
deze weg tot de oude provinciale weg (Opperhaudmare, 
wandelknooppunt 45) en ga hier linksaf het fietspad op.

(r 19 t/m 21) De Moskoureed verandert halverwege in 
een zandpad. Het zandpad komt uit op een asfaltweg met 
fietspaden bij nr 24.
Gewijzigd  
De Moskoureed verandert halverwege in een grindpad. 
Passeer een viaduct en volg het pad tot de hoofdweg met 
fietspaden.

Etappe 4

(r 8 t/m 13) Het pad maakt een slinger (Ds. Ten Catewei).  
.... t/m ... dit pad tot een T-kruising met een breed zandpad. 
Sla hier rechtsaf (Tsjerkepad).
Gewijzigd  (wijkt af van de kaart, dus volg de tekst)
Het pad eindigt op een T-splitsing met een asfaltweg (Ds. 
Ten Catewei). Ga links deze geasfalteerde weg op. Ga na ca. 
75 m bij wandelknooppunt 93 links het bospad in en volg 
dit pad tot het eindigt bij een T-kruising met een breed 
zandpad.Sla hier rechtsaf (Tsjerkepaed).

Etappe 6

(r 9 t/m 10) Volg dit pad tot de asfaltweg (Tjongervallei).
Gewijzigd  
Volg dit pad tot de klinkerweg (Tjongervallei).

Etappe 7

(r 7 t/m 8) Sla ongeveer 1 km na nr 6 linksaf (graspad) 
(tegenover J.K. Bosmalaan). Loop over het graspad tot het 
bos en sla in het bos rechtsaf.
Gewijzigd  
Sla na ongeveer 1 km na nr 6 linksaf (zandpad) (tegenover 
J.K. Bosmalaan). Loop over het pad tot de bosrand. Ga 
hier rechts (langs de slagboom) het bos in en sla in het 
bos rechtsaf.

Etappe 8

(r 5 t/m 10) Steek de volgende kruising over 
(Hogeveenseweg) en ga rechtdoor (W.A. Nijenhuisweg). 
Ga na ongeveer 350 m (voorbij nr 49 tegenover huis 
nr 16) rechts het bospad op. Dit pad komt uit op een 
T-kruising met een fietspad (Imke Klaverpad).
Opmerking
De kaart wijkt hier af van de route. U kunt zowel via de 
beschrijving als via de kaart lopen. We adviseren u om via 
de beschrijving te lopen.

Etappe 9

(r 15 t/m 17) Volg het voetpad en ga bij de T-kruising 
rechts over het trottoir. Ga de spoorwegovergang over.
Gewijzigd  
Volg het voetpad en ga bij de kruising richting de 
spoorwegovergang. Ga deze over. 



Etappe 10

(r 6 t/m 23) Geldig blijft: Om het kerkenpad te volgen: ga 
links het zandpad op en sla na 50 m rechtsaf.  t/m Steek 
na het klaphekje rechtdoor twee weilanden over.
Alternatief
Ga over het Kerkenpad naar knooppunt 41 (blauw-rode 
wegwijzers).

Etappe 13

(r 10 t/m 13) De dijk biedt uitzicht .....  dijk en asfaltweg.
Gewijzigd  
Neem de dijk, Deze biedt uitzicht over de Tjonger ende 
rietvelden in het natuurgebied Brandemeer. De rest vevalt.

Etappe 14

(r 3 t/m 6) Neem de derde zijstraat rechts (het Trek) en 
ga direct links het schelpenpad op. Het pad loopt door de 
buitenwijk naar het Tjeukemeer (Lodo van Hamelpad).
Opmerking
De kaart wijkt hier af van de route. U kunt zowel via de 
beschrijving als via de kaart lopen.

Etappe 15B

(r 1 t/m 7) Het stuk langs of op de dijk. 
Gewijzigd  
Loop op of langs de dijk tot de viaduct van de rijksweg. 
Ga het fietspad op. Steek de oprit van de A6 (Joure) over 
….. 


