
Groninger Borgenpad 

___________________ 

Drogeham - Opende 13,7 km


Start:  Maranathakerk, 

           Lytse Wei 22, 9289 LB Drogeham

Einde: Barontheater

           Verbindingsweg 9, 9865 TE Opende

OV:      lijn 13 Leeuwarden - Groningen


Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route. De kaart opent nu in Afstandmeten. 
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.

Meer informatie over het gebruik van de kaarten is te vinden op de website bij routes. 
Zowel op de pagina van de lange afstandswandeling als op die van de rondwandelingen is 
een aparte knop “uitleg gebruik kaarten”.

Wkp = wandelknooppunt 

Verlaat parkeerterrein en ga rechts. U loopt Drogeham uit. Negeer weg naar rechts. Na 
huisnummer 42 nog veertig meter doorlopen en daarna halfverharde weg links. Verderop 
gaat weg over in graspad. Na ongeveer 1 km passeert u een huis. Na 150 meter bij 
geelrode markering op paal, paadje rechts. Einde paadje weg oversteken en rechtsuover 
fietspad.


U loopt Bouwekleaster uit en daarna eerste weg links. Bij t-splitsing links, Krúswei. Bij 
wkp 61 rechtdoor. Na huisnr. 15 en bij wkp 56 (wkp paaltje staat achter betonblok), gaat u 
rechtsaf betonweggetje, Faertswâl. Verderop over betonfietspad. Bij wkp 57 links over 
bruggetje, richting Surhuizum. Na bruggetje weg oversteken en verder over 

Het Groninger Borgenpad maakt een uitstapje over de provinciale grens. In drie 
wandelingen gaan we van de Coendersborg in Nuis naar de Schierstins (of andersom), 
een middeleeuws steenhuis, in het Friese Veenwouden. Deze wandeling is één van de 
drie etappes.  
Niet alleen de Schierstins maakt het de moeite waarde om de provinciale grens over te 
steken. Ook het coulissenlandschap van de Friese Wouden is prachtig. 
Een bijzonder deel van de wandeling is het stuk vlak voor Opende over de Fryske Dijk, 
een oude weg gelegen op de grens tussen Friesland en Groningen. 
Meer over steenhuizen: www.groningerborgenpad.nl
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schelpenfietspad. Na ongeveer 1 km en bij wkp 42 rechts betonfietspad, (Pûsterpaad). 
Fietspad gaat over in betonweggetje en vervolgens in een asfaltweg.


Bij kruising weg oversteken richting Surhuisterveen. Bij wkp 81 links, de Loanekampen.

Steek de N358 over (goed uitkijken!) en ga verder over betonweg (Suderheawei). Na 1,2 
km loopt u Surhuizemermieden in, daarna rechts, Doezumerwei, richting Doezum.


Na 1 km bij t-splitsing en bij wkp 71 rechts, Peebos. Na 300 meter gaat Peebos over in 
Fryske Dyk, dit pad vormt de grens tussen Friesland en Groningen. Het is deels 
halfverhard pad en deels onverhard.


Einde Fryske Dyk en bij wkp 73 links asfaltweg, Kaleweg. Na huisnr. 22, ligt aan uw 
rechterhand, en bij wkp 74 rechts halfverharde weg, Oosterdwarsreed. U komt uit bij de 
Provincialeweg, ga hier links. Na ongeveer een halve kilometer komt u bij een kruising en 
bij het Barontheater. Einde wandeling.


====================================================================

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen en aanbieden van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.
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