
 
 

Wandelroute Kale Jonkerpad     19 april 2011 
 
 

NB: Er zijn geen pictogrammen op 
paaltjes, de route moet gelopen worden 
volgens de tekening en de omschrijving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punt:  
 Start vanaf het kerkterrein Molenweg 90 Niebert.  

Hier kunnen een paar auto’s parkeren, er zijn geen fietsenrekken. 
 

1. De straat moet overgestoken worden, drukke weg dus uitkijken. En dan  
 naar links.  
2. Direct naar rechts de J.H. Boeremastraat in. 
3. 1e weg Maalstroom in en gelijk naar rechts Lichtboom in. 
4. Lichtboom volgen deze gaat over in ’t Pad. 
5. Voor de woning rechtsaf ’t Pad volgen (schelpenpad ook bij andere  
 kruisingen deze volgen).  
6. Bij de T splitsing linksaf ’t Pad volgen. 
7.  Bij dubbele splitsing rechtsaf ’t Pad volgen. 
8. Bij boerderij T splitsing links ’t Pad volgen.  
9. Bij schuine houten hek rechtsaf ’t Pad volgen. 
10. Bij boerderij ’t Pad blijven volgen ook door meerdere hekjes. 
11. Bij kruising met boerenerf rechtdoor ’t Pad volgen. 
12. Bij kruising met verharde weg rechtdoor ’t Pad volgen. 
13. Bij (nieuw)woning gaat ’t Pad over in Oudeweg.  
14. Bij de boerderij verharde weg volgen deze gaat over in onverhard, even 

later weer overgaand in een schelpenpad (fietspad).  
15. Weg ( in Nuis) oversteken fietspad volgen welke weer overgaat in een verharde weg, 

en later weer in een schelpenpad. 
16. Voor de Borg rechtsaf de oprijlaan volgen tot de verharde weg. 
17. Op asfaltweg rechtsaf na ca 100 m. linksaf de Kampweg in. 
 Deze weg/pad blijven volgen tot het schuine houten hekje. 
18 Door houten hekje linksaf het weiland in naar het petgat en vervolgens 

weer door een weiland naar de houtsingel (Mellemaweg). 
 
Deze weilanden zijn particulier bezit wees er voorzichtig mee en laat  
geen rommel enz. achter. 
 

19. Pad langs de houtsingel naar recht volgen en door weilanden naar de  
 verharde weg . Dit als punt 18. 
20.  Op verharde weg rechtsaf naar de viaduct deze oversteken. 
 



 
 

21. Na het viaduct naar links de weg loopt in een bocht op het eind T splitsing  
 rechtsaf de Turfweg in. 
 
22. Na de brug over het Dwarsdiep linksaf langs de oever van het Dwarsdiep.  
Deze over geruime tijd volgen, voorbij de vogelkijkhut en brug, voorbij het pompgebouw en 
zijweg tot op het eind van de zandweg overgaat in een onverharde weg (grindpad) hier 
rechtsaf. Dit is het Wilgepad (er is geen bordje wel op het eind. 
23. Op het eind van het Wilgepad rechtsaf en na ca 50 m linksaf langs de  
 camping. Op het eind linksaf achter de camping langs. 
24. Op de T splitsing rechtsaf.  
25. Einde pad op asfaltweg linksaf bij de snelweg langs. (Grasweg) 
26. Einde van de weg rechtsaf het wandel/fietspad volgen onder de viaduct  
 door tot aan de rotonde. 
27. Op de rotonde rechtsaf en terug naar het beginpunt. 


