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Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Kerkplein
Provincialeweg 62
9863 PH Doezum
Coördinaten: 53°12’09” N   6°14’58” E

Horeca:
Theetuin Blotevoetenhof
Peebos 1A
9865 TG Opende
 
Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1168/6430

1. Loop naar kerkje, passeer dat rechts van u, volg drukke Provin-
cialeweg flink stuk (500m). Pas na huisnr 20 op kruising RA 
(Peebos). Bij huisnr 63 volgt flinke linkerbocht en ophaalbrugje, 
blijf weg volgen. 1km daarna, tegenover huisnr 21 bij SBB-hand-
wijzer en SBB-bordje Westerkwartier, paadje aan linkerkant van 
weg gaan volgen, maakt iets verderop linkerbochtje van weg af. 
Loop paadje uit, onderweg enkele bochtjes en brugjes/klaphekjes. 
Aan einde op grasplek LA en op bredere grasplek / bredere 
grasbaan even RD. Rechts ziet u bomenrandje, op hoek daarvan 
(ruim voor hoogspanning) RA. Vooruit kijkend ziet u klaphekjes 
die u doorgaat, onderweg loopt u schuin die hoogspanning onder-
door. Na bomenrandje, bij SBB-handwijzer, LA, volg bomenrandje 
links van u. Na rechterbochtje daarlangs LA, loop kaarsrecht lang 
graspad door verruigd grasland uit. Aan einde op landweg RA.  
Aan einde daarvan op asfaltwegje LA. Aan einde op Kaleweg RA. 
Na 400m RA dam over richting parkeerplaats Blotevoetenpad en 
direct na die dam op grasweg langs vaart LA. Na houten hek met 
ruime linkerbocht brede zandbaan langs water/moerasje volgen. 
Aan einde van zand de paden met blauwe markeringen van het 
Blotenvoetenpad 1½ km volgen: voor de natte delen zijn hogere 
droge paden te vinden. Na plankenpad door bosje ruim voor hek 
RA en na 2e plank over sloot LA, recht graspad.

Het stuk langs de drukke weg en over een stil asfaltwegje door landelijk 
gebied gaat u snel vergeten als u daarna over talrijke goed begaanbare 
graspaden dwars door polder de Kale Weg naar het Blotevoetenpad 
wandelt. Over dat pad kuierend valt er heel wat te beleven: stapstenen door 
een moeras, waadplaatsen door een beekje, een bank midden in het water, 
hangbanken, een bungelbank, plankenpaden door moerasbosjes, een 
trekvlotje, blubberpaden en u kunt zelfs een modderbad nemen. Voor de 
natte paden zijn droge alternatieven. Bijzonder avontuurlijk allemaal!  
 
Na koffie- en theetuin Blotevoetenhof volgt een werkelijk schitterend 
graspadentraject van maar liefst vijf kilometer dwars door de Doezumer-
mieden. Onderweg gaat u tientallen klaphekjes door en steekt u middels 
brede met gaas bespannen planken menig slootje over. Na de schelpen-
paden door het Doezumerbos bent u weer snel bij de bushalte.  
 
Kortom: een ultieme wandeling voor avontuurlijk ingestelde wandelaars  
die van absolute rust en stilte houden.
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2. Daarna (uw Blotevoetentraject zit er dan op) op asfaltwegje 
RA, links ziet u Blotevoetenhof met horeca. Kort daarna, na huisnr 
3a, LA, zandpad met zig-zaghek. Bij parkeerplaats wordt zandpad 
graspad, op hoek parkeerplaats maakt pad rechterbocht. Aan 
einde voor asfaltweg LA en na 10m RA asfaltweg oversteken en 
loopplank over, pad maakt gelijk linkerbocht. Loop pad met enkele 
bochten uit, onderweg voor picknickbank LA loopplank over.  
Aan einde (daar ziet u links halfopen schuilhut) RA. Voor langge-
rekte struikenrand RA, volg heel laag grasdijkje met paars/oranje/
groen. Aan einde van die struikenrand LA en direct nogmaals LA, 
graspad met paars/oranje/groen door/langs struikenrand.  
Aan einde van bochtig paadje op brede grasbaan LA en aan einde 
van breder stuk grasbaan voor sloot RA. Blijf langs sloot, onder-
weg 3x slootplank over, na 3e slootplank RA. Rechts ziet u slootje 
en in verte handwijzer. Daar LA grasland over en plank/klaphekje 
passeren, verderop volgen nog een paar. Na laatste schuin naar 
links en voor dikke bomen/struikenrand met paars/oranje RA, 
spoedig duikt u over graspaadje struweel in. Na linkerbocht volgt 
plank en blijf dit, soms wat vage, graspad volgen. 

3. Aan einde bij bomenrij (l) RA (paars/oranje). Bij opening in 
bomenrij, direct na (soms dicht gegroeid) slootje LA, voor u ziet u 
weer zo’n schuilhut en handwijzer. Daar iets naar links, een enkele 
meter RD en achter struiken RA (paadje gaat door struweel 
achterlangs die schuilhut). Na wat bochtjes en plank/klaphekje 
iets naar rechts grasland diagonaal oversteken en klaphekje door, 
bochtige paadje door bosjes. In halfopen grasland graspad met 
wat klaphekjes volgen. Na plankenpad door moerasbosje schuin 
naar links 2 graslanden oversteken, volg paars. Daarna volgt 
plankenpad door bosje, wordt na haakse linkerbocht planken/
graspad met rechts brede vaart. Na einde vaart volgt rechterbocht 
met klaphekje. Volg graslandranden en graspaden langs/in buurt 
van oude kreek (l) 1km, onderweg klaphekjes door, waar u twijfelt 
links aanhouden.
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4. Na die km bij SBB-handwijzer RD klaphekjes door. Na pad om 
graslandje volgt lange plank bij bankje. Gelijk daarna bij land-
bouwhek RA, lang recht graspad. Na ruim 500m bij schuilhut en 
picknickbank LA bosstrookje in, loop pad uit, laatste stukje is (RD) 
halfverhard. Op asfaltwegje RA en na enkele bochtjes bij fiets-
bordje 88 LA ophaalbrug over. Loop Trudes(fiets)pad uit.  
Op weg LA en stuk verderop bij huisnr 48 RA Doezumerbos in.  
Op schelpenpadendriesprong LA, schelpenpad maakt bij picknick-
bank rechterbocht. Op driesprong RD heuvel op en boven LA naar 
beneden. Bij grasland op schuine kruising RA en in wijk op klin-
kerstraat RD. Op 1e driesprong (na huisnr 21) RA en loop straat 
uit (Krijthestraat/Renkemastraat). Op asfaltweg LA en na rechter-
bocht om kerk is links bushalte.


