
Uitgegeven	  door	  Stichting	  Promotie	  Oldeberkoop	  

U	  loopt	  de	  wandelroute	  op	  eigen	  risico.	  Stichting	  Promotie	  Oldeberkoop	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  als	  
gevolg	  van	  eventuele	  onjuistheden	  en/of	  onvolledigheden	  in	  de	  beschrijving	  van	  de	  wandelroute.	  

WANDELROUTE	  KIEKENBERG	  (14,5	  km)	  
Oldeberkoop	  –	  Sluis	  1	  –	  Kooipad	  –	  Kiekenberg	  –	  Tjonger	  -‐	  Oldeberkoop	  

	  
De	  rondwandeling	  begint	  en	  eindigt	  bij	  geit	  Snoesje,	  tegenover	  de	  Bonifatiuskerk,	  in	  het	  
centrum	  van	  Oldeberkoop	  (postcode:	  8421	  PE,	  GPS-‐coördinaten:	  52.93850,	  6.13003).	  
	  
Verklaring	  afkortingen:	  RA	  =	  rechtsaf,	  RD	  =	  rechtdoor,	  LA	  =	  linksaf.	  
De	  wandelroute	  is	  niet	  geschikt	  voor	  rolstoelen	  en	  scootmobielen.	  
Neem	  voldoende	  drinken	  en	  eten	  mee.	  Er	  zijn	  onderweg	  geen	  pleisterplaatsen.	  
	  
	  

	  
	  
1. Loop	  vanaf	  geit	  Snoesje	  in	  westelijke	  richting	  naar	  het	  kanon	  (Wolvegasterweg).	  
2. Bij	  het	  kruispunt	  na	  het	  kanon	  RD,	  Wolvegasterweg	  vervolgen.	  
3. Na	  huisnummer	  28	  RA,	  bospad	  in.	  
4. Eerste	  bospad	  LA.	  
5. Bij	  driesprong	  voor	  kantine	  ijsbaan	  RA,	  bospad	  volgen.	  
6. Bij	  het	  einde	  van	  de	  ijsbaan	  links	  aanhouden,	  bospad	  volgen	  (veldje	  oversteken,	  

links	  aanhouden	  en	  zijpaden	  rechts	  negeren)	  tot	  verharde	  weg.	  
7. Bij	  verharde	  weg	  RA,	  bungalowpark	  Molenbosch.	  Bij	  kruising	  RD.	  
8. Bij	  het	  einde	  van	  het	  bungalowpark	  RD,	  onverhard	  pad,	  mooie	  beukenlaan.	  
9. Aan	  het	  eind	  van	  het	  pad	  LA,	  pad	  volgen.	  
10. Na	  bocht	  naar	  links,	  op	  driesprong	  RA.	  Pad	  volgen	  tot	  verharde	  weg.	  
11. Bij	  verharde	  weg	  RA.	  
12. Bij	  einde	  verharde	  weg	  RA,	  fietspad	  volgen	  naar	  Sluis	  1	  in	  de	  Tjonger.	  
13. Na	  de	  sluis	  en	  de	  sluiswachterswoning	  LA,	  fietspad	  volgen	  langs	  de	  Tjonger.	  
14. Weg	  oversteken	  en	  fietspad	  volgen	  (Trekvogel).	  
15. Fietspad	  eindigt	  bij	  verharde	  weg.	  Weg	  oversteken	  en	  onverhard	  pad	  volgen.	  
16. Bij	  kruising	  RA,	  pad	  langs	  sloot	  volgen.	  
17. Weg	  oversteken	  (Houtwallen)	  en	  pad	  langs	  gemaal	  Riekele	  Hoekstra	  volgen.	  
18. Bij	  driesprong	  RA,	  pad	  langs	  eendenkooi	  volgen.	  
19. Bij	  driesprong	  RA.	  
20. Weg	  oversteken	  (Sevenaerpad)	  en	  pad	  vervolgen	  (Kooipad).	  Pad	  links	  negeren.	  
21. Bij	  klaphek	  voor	  bosrand,	  RD	  bospad	  op.	  
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22. Bij	  eerste	  kruising	  LA.	  Volg	  nu	  de	  blauwe	  route.	  De	  paaltjes	  staan	  (meestal)	  aan	  de	  
linkerkant.	  Let	  op:	  neem	  na	  het	  eerste	  woonhuis	  langs	  de	  route	  het	  eerste	  pad	  LA	  
(scherpe	  bocht,	  het	  paaltje	  staat	  hier	  om	  de	  hoek).	  

23. Na	  ongeveer	  4	  kilometer	  is	  er	  een	  met	  een	  handwijzer	  gemarkeerd	  punt	  waar	  de	  
blauwe	  route	  RD	  en	  RA	  aangegeven	  wordt.	  Ga	  hier	  RD,	  richting	  parkeerplaats.	  De	  
blauwe	  route	  eindigt	  bij	  de	  parkeerplaats	  langs	  de	  verharde	  weg.	  

24. Weg	  oversteken	  (Tjongervallei)	  en	  RD	  onverhard	  pad	  door	  de	  weilanden	  volgen.	  
25. Bij	  het	  einde	  van	  het	  pad	  RD,	  de	  sloot	  oversteken	  (er	  liggen	  planken	  over	  de	  sloot)	  

en	  daarna	  LA	  het	  fietspad	  langs	  de	  Tjonger	  volgen.	  
26. Voor	  de	  brug	  over	  de	  Tjonger	  links	  aanhouden	  en	  fietspad	  naar	  boven	  volgen.	  

Direct	  daarna	  RA	  en	  fietspad	  tot	  aan	  passantenhaven	  “De	  Uutwiek”	  volgen.	  
27. Verlaat	  het	  fietspad	  en	  loop	  RD	  langs	  de	  weg	  (Heerenveenseweg).	  
28. Eerste	  weg	  RA	  (Molenhoek).	  Deze	  weg	  volgen	  met	  bocht	  naar	  links.	  
29. Op	  driesprong	  LA	  (Molenhoek).	  
30. Bij	  kruising	  RD	  (Willinge	  Prinsstraat).	  Deze	  weg	  volgen	  tot	  geit	  Snoesje.	  	  
	  
	  


