
Groninger Borgenpad 
____________________________________ 

Routebeschrijving Opende - Drogeham 13,7 km

Start:  Baron Theater
           Verbindingsweg 9, 9865 TE Opende
OV:     Opende: lijn 39 en 133 Groningen - Surhuisterveen
Einde: Maranathakerk, 
           Lytse Wei 22, 9289 LB Drogeham
OV:     Drogeham: lijn 13 Groningen - Leeuwarden

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.

Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten: 
https://groningerborgenpad.nl/routes

wkp= wandelknooppunt

Loop vanaf de parkeerplaats voor het Baron theater naar de kruising en ga rechts, over de 
Provinciale weg. U passeert supermarkt Poeisz. Bij wkp 77 rechts, halfverharde weg  
Oosterdwarsreed. Einde halfverharde weg, bij wkp 74 links (Kaleweg). 

Na ongeveer 300 meter en bij wkp 73 rechts, onverharde weg Fryske Dyk. Verderop wordt 
onverharde weg verhard. U komt langs het Blotevoetenhof (horeca). Bij driesprong en bij 
wkp 71 links, Peebos. 

Peebos wordt Doezumerwei. Einde weg links, Sûderheawei, richting Surhuisterveen. 
Steek de N358 over en ga rechtdoor (De Loanekampen).

Einde weg en bij wkp 81 rechts, Pûsterwei. Bij kruising rechtdoor en verder over 
Pûsterwei. Deze weg gaat over in een fietspad. Einde fietspad en bij wkp 42 links, 
schelpenpad (It Langpaad). 

Einde schelpenpad weg oversteken naar bruggetje. Bij wkp 57 rechts, betonfietspad 
richting Drogeham (Feartswal). Einde fietspad, bij wkp 56 links, klinkerweg (Krúswei). 

Deze wandeling is de tweede etappe van het traject Coendersborg - Schierstins. We 
wandelen het Westerkwartier uit en komen in de Friese wouden. Landschappelijk 
maakt het geen verschil, we blijven in een fraai coulisselandschap. 
We komen tijdens de wandeling niet door dorpen. De enige horeca is bij het Blote 
voetenpad, direct in het begin van de wandeling,
Meer informatie over Coendersborg en Schierstins, www.groningerborgenpad.nl
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Bij wkp 61 rechtdoor. Op een driesprong bij een picknickbank rechtsaf, Krúswei. Einde 
weg rechts, fietspad langs weg.

Bij huisnummer 1 links, weg oversteken en verder over smal grasvoetpad. Einde voetpad 
links. Halfverharde weg. Halfverharde weg wordt graspad en grasspoor. Einde 
halfverharde weg rechts, Lytse Wei. 

Verderop loopt u de bebouwing van Drogeham in. De wandeling eindigt bij de 
Maranathakerk.

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

Genoten van deze wandeling? 

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

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad
De stichting is erkend als culturele ANBI
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