Routebeschrijving Pelgrimsroute Doezum Opende.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Blote voetpad Kaleweg 11-12 Opende.
De route is niet geschikt voor fietsers omdat er een groot gedeelte alleen over voetpaden gaat. Zonder
de downloadbare kaart of de route in de App Viewranger is het lastig om met alleen deze tekst de route
te lopen.
1. RD. Het Blotevoetenpad begint aan het eind van het Parkeerterrein. Het Blotevoetenpad kan als
avonturenpad met blote voeten worden gelopen, u kunt ook de route ernaast met schoenen aan
volgen.
2. RA. Aan het eind van het Blotevoetenpad rechtsaf de weg Peebos inslaan.
3. LA. Na de Theetuin van het Blotevoetenpad slaan we linksaf het smalle voetpad in.
4. LA. Aan het eind van dit voetpad steken we het parkeerterrein over en slaan we aan het eind linksaf
de weg Peebos in.
5. RA. Na 10m rechtsaf het voetpad parallel aan de weg Peebos inslaan.
6. RA. Aan het eind van dit pad op de t-splitsing rechtsaf het voetpad inslaan van de
Doezumermieden. Er komen 3 afslagen van voetpaden rechtsaf die kunt u negeren.
7. LA. Op de t -splitsing linksaf slaan. Er komt nog 1 afslag aan u rechterhand die kunt u negeren.
8. RD. Op de volgende t splitsing rechtdoor en Pebe’s pad inslaan en deze ca. 2 km blijven volgen.
9. RA. Bijna aan het eind van Pebe’s pad linksaf Melle’s pad ( voetpad) inslaan.
10.LA. Aan het eind van Melle’s Pad linksaf de weg Doezumertocht inslaan.
11.RA. Rechtsaf de fietsbrug nemen en het fietspad Trudespad inslaan.
12.LA. Aan het eind van Trudespad linksaf de weg Eesterweg inslaan,
13.RA. Na 250m rechtsaf het fietspad Doppad inslaan.
14.LA. Op de t-splitsing van fietspaden linksaf slaan.
15.RD. Op de kruising van fietspaden rechtdoor gaan het Doppad vervolgen.
16.RD. Aan het eind van het fietspad rechtdoor de Krijthestraat inslaan.
17.RA. Op de eerst volgende t-splitsing rechtsaf de Krijthestraat vervolgen die even later overgaat in
de Renkemastraat.
18.LA. Op de t-splitsing aan het eind van de Renkemastraat linksaf de Eesterweg inslaan.
19.RA. Op de t-splitsing rechtsaf het Kerkplein inslaan.
A. Kerk Doezum.
20.LA. Op de t-splitsing rechtsaf de Provinciale weg inslaan.
21.LA. Op de kruising linksaf de Polmalaan inslaan.
22.RA. Op de volgende T-splitsing rechtsaf de Ipo Haaimaweg inslaan.
23.RA. In Korhorn aan het eind van de Ipo Haaimaweg rechtsaf de Noordwijkerweg inslaan.
24.LA. Na 300m linksaf de Provinciale weg inslaan.
B. C.G.Kerk Korhorn
25.LA. Na Provincialeweg 34 linksaf de Storteboomsreed inslaan.
26.LA. De eerste afslag links nemen en het voetpad inslaan.
27.LA. Op de kruising van voetpaden linksaf.
28.RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de de Wit’s reed inslaan dat even later overgaat in de
fietspad Leidijk.
29.LA. Op de T-splitsing linksaf het fietspad de Leidijk blijven volgen.
30.RA. Aan het eind van dit fietspad rechtsaf de Zuiderweg inslaan.
31.RA. Aan het eind van de Zuiderweg rechtsaf op de T-splitsing de Openderweg inslaan.
C. Kerk Opende
32.LA. Op de t-splitsing linksaf de Provincialeweg inslaan.
33.RA. Na Provincialeweg nr. 39 rechtsaf de Oosterdwarsreed inslaan.
34. RA. Aan het eind van deze weg rechtsaf de Kaleweg inslaan.
35. Eindbestemming parkeerterrein Blotevoetenpad Kaleweg 12-11 Opende.
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Kerken.
• Doezum n.n.b.
• Korhorn n.n.b.
• Opende. 0594- 65 88 78 w.kootstra49@live.nl
Overig.
• Theetuin Blotevoetpad. Open van april-okt wo-zo van 10.00-17.00 uur.
Parkeren.
• Parkeerterrein Kaleweg 11-12 Opende
OV.
* Bushalte Topweer aan de Provincialeweg in Opende nabij punt 33 van de route.
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