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Praktische informatie:

Afstand: 10 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Uiterdijkenweg
Rotonde
Steenwijkerweg (N333)/Uiterdijkenweg/
Marknesserweg (N333)/Ettenlandseweg
(tussen Marknesse en Blokzijl)
Coördinaten: 52°43’23” N   5°56’18” E

Horeca:
500m van de route af in Blokzijl

Wijngaard & Boerderijwinkel Maronesse
Steenwijkerweg 23
8316 RH Marknesse

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1303/3766

Met deze route loopt u regelmatig (legaal) over privéterrein van 
boeren. Is het voor hun bedrijfsvoering nodig, dan zullen zij  

de route verleggen, volg dan hun aanwijzingen!

1. Loop naar rotonde en volg daar weg richting Vollenhove (Etten
landseweg). Even na 1e boerderij (links, nummer 1) ziet u links 
wandelroutekeuzepaaltje (hierna kp genoemd) D59. Ca 50m 
daarna LA, betondam over, volg een van landwegen langs bomen
rij, wegen komen verderop bij elkaar. Kort na dat samenkomen 
aan einde LA, akkerweg met links sloot en tuintjes. Na ca 150m, 
direct na rechter bomenrij, RA, erg ruig graspad met rechts die 
bomenrij. Is dat pad 's zomers onbegaanbaar, volg dan strak voor 
die bomenrij RA akker/graslandrand met links die bomenrij; het 
kan zijn dat u daarvoor ca 300m door akkergewas moet lopen.  
In beide gevallen aan einde van die bomenrij RA, akkerweg met 
links slootje. Let op: na ruim 100m, strak voor bomenrij, bij 
wandelpaaltje met groene pijl LA en RD, graspad met rechts die 
bomenrij en blijf daarlangs. Op kruising bij groen pijltje RA, na 
klinkers langs huisnr 2 op asfaltweg LA, weg maakt gelijk rechter
bocht. Aan einde niet LA groen pijltje volgen maar weg overste
ken, RD via ondiep greppeltje padloos lage grasdijk opgaan en op 
dijkfietspad RA. Heeft u al behoefte aan een horecastop of wilt u 
om andere reden Blokzijl even bezoeken, dan op dat fietspad LA, 
na ca 15 minuten bent u daar. 

Ongeveer de helft van deze poldertocht banjert u over gras- en akkerland-
randen door het weidse polderlandschap tussen Marknesse en Blokzijl. 
Onderweg kuiert u ook over een fietspad over een lage dijk langs het 
Vollenhoverkanaal. Vanaf die dijk geniet u van het uitzicht op de Noordoost-
polder en Overijssel. Bijna aan het einde van de route komt u langs een 
heuse wijngaard, die je hier niet zou verwachten. Bij Wijngaard & Boerderij-
winkel Maronesse kunt u een lekker flesje wijn uit de Noordoostpolder  
(en nog veel meer) kopen. 

Denk wel aan het volgende: in dit open landschap is er geen beschutting 
tegen slechte weersomstandigheden. Omdat u veel over graslandranden 
loopt, kan het na een natte periode daarop flink soppen zijn.  
Dat geldt ook voor de akkerpaden en -wegen, die zijn dan modderig.
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2. Blijf dijkfietspad flink stuk volgen, een heel eind verderop ziet  
u links een waterinlaat. 300m daarna, na hek en veerooster, bij  
kp D58 scherp RA, dalend asfaltwegje. Aan einde op wat bredere 
asfaltweg LA. Na ca 400m op kruising RD (Blokzijlerweg). Na een 
kleine km, kort na onderdoorgaan van hoogspanning, op landweg 
RA richting lage vuurtoren in de verte, deze ziet u misschien al.
Gaandeweg ziet u dat vuurtorentje op heuvel, blijf daar RD gaan. 
Ca 150m daarna, voor sloot met stuwtje, LA, volg rechter akker/
graslandrand met rechts vaart ('s zomers door hoge begroeiing 
nauwelijks te zien) en blijf daar flink stuk langs. Bij 2e van links 
komende akkerweg (en wandelpijltjes) RA, vaartbrug over, en 
gelijk op betonweg LA, nu links die vaart. Loop betonweg uit, 
maakt verderop haakse rechterbocht richting groot akkerbouw
bedrijf. Na groot betonerf daarvan weg oversteken en aan over
kant op fietspad RA. 

3. Goed opletten: na ca 600m, bij geel Gasuniepaaltje R1354 en 
groen pijltje, direct na bomen/struikenrij LA, rechts een wijn
gaard. Loop met rechterbochten om die wijngaard tot u weer op 
fietspad langs weg van daarnet uitkomt en ga daarop LA.  
Verderop ziet u links Wijngaard & Boerderijwinkel Maronesse.  
Een paar meter voor hoogspanning bij groen pijltje RA weg 
oversteken naar erf van boerderij De Wijde Blik (huisnr 26) en 
direct na struiken op betonerf LA. Na hoogspanningsmast RA, 
landweg onder hoogspanning, maakt verderop om boerderijcom
plex rechterbocht. Bijna aan einde van betonplaten, vóór sloot, 
LA, volg graspad met rechts die sloot. Graspad maakt na 150m 
haakse linkerbocht, wordt dan akkerpad met rechts sloot.  
Is akkerweg aan andere kant van sloot beter begaanbaar, dan 
kunt u ook die volgen, blijf in beide gevallen RD gaan. Na bijna 
1km aan einde weg oversteken en aan overkant bij kp D59 op 
fietspad LA naar rotonde waar bushalte is. Links van rotonde  
bus naar Marknesse, rechts naar Blokzijl/Steenwijk.
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