
4.Net voor de Dorpskerk gaat u rechts af. U ziet bordjes van fietsknooppunten, u volgt 

knooppunt 4 . Die leidt u langs de kerk naar een betonpad door de weilanden. Volg dit pad.  

5.Einde links af. 

Direct rechts het fietspad op. 

Steek de weg over (u ziet geen naambordje Oostendorperstraatweg t.h.v. begraafplaats) 

Rechtdoor op fietspad. 

Bij wit hek waarop staat Landgoed Morren linksaf. 

1e  pad links af. 

Voor het grafmonument rechts af. 

U komt op een verharde weg uit (Winterdijk) hier gaat u links af. 

1e weg rechts af. (Hof ter Eekterweg) 

Aan het eind rechts af (Oostendorperstraatweg). 

6.1e  weg rechts af (Melksteeg) 

Halverwege de Melksteeg kunt u links een hek door. Dit pad heet het Tempelpad. Volg dit pad. 

Tweemaal door klaphekken heen. Aan het eind weer door een hek. 

Steek de weg over en ga naar links. U wandelt nu op het  fietspad van de Oostelijke Rondweg. 

Steek bij het bordje begraafplaats de weg over en ga recht door. 

1e weg rechts (Oostendorperstraatweg) 

7.1e weg links (Oostendorperweg) deze is doodlopend. 

Aan het eind kunt u door de weilanden lopen. Volg hierbij de aanwijsplaatjes van het Pad door 

de Vrijheid. U komt aan het eind van de weilanden  schuin tegenover Johannesberg uit. 

Tussen 1 april en 15 juni mag u niet door de weilanden i.v.m. broedseizoen. Volg dan de 

volgende aanwijzingen, deze kunt u ook gebruiken als u de weilanden te nat vindt. Dan gaat u 

over de weg terug naar Johannesberg.  

U gaat dan niet links af de Oostendorperweg op maar vervolgt de route rechtdoor op de 

Oostendorperstraatweg. 

8.Bij de rotonde gaat u links af via het fietspad. 

Stoplichten bij de Gamma steekt u over. 

Rechtdoor op het industrieterrein, einde rechts totdat u op het fietspad van de 

Zuiderzeestraatweg uitkomt sla links af. U bent nu weer bijna bij Johannesberg, die ziet u na 

verloop van tijd aan uw rechterhand. 

 

Fijne wandeling! 

Rondje van Marianne 14 kilometer 

1.U loopt het erf af en gaat links af. 

1e weg links af (Laanzichtsweg) u kunt op het bospad lopen. 

1e bospad rechts af. 

1e links af. 

1e links af. Volg de paaltjes met rode punt. U slingert langs het rododendron 

pad en komt weer uit op hetzelfde hoofdpad waar u net liep. U ziet een 

brievenbus met nr7 erop. 

Ga links af.  

1e links. U komt uit op de Laanzichtsweg. 

Hierop moet u ongeveer 50 meter naar links. 

2 . soort van rechts af/rechtdoor de Bovenstraatweg op. 

Rechtdoor, u steekt de Feithenhofsweg over. 

Rechtdoor, u steekt de Stationsweg over, u ziet geen naambordje 

3. 1e fietspad links, t.h.v. Boerderijmuseum 

Steek de Zuiderzeestraatweg over en ga links af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


