
  

 

Wandelroute Leedaanzeggerspad     8 mei 2011 
 
 
Er zijn pictogrammen op 
paaltjes, de route kan gelopen 
worden volgens de 
omschrijving en de tekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punt:  
 Start vanaf het kerk hoek Westerweg/Noordweg  Noordwijk. 

Parkeren kan er naast bij Weme. 
 

1. Bij de kruising rechtsaf richting Marum. Bij eind trottoir oversteken en  
 fietspad volgen.   (geen pictogram) 
2. Bij huisnummer 13 oversteken de Oudeweg in.  (pictogram)  
3. Bij de T splitsing linksaf.  (pictogram) 
4. Bij asfalt weg linksaf.  (geen pictogram) 
5. Verkeersweg oversteken en rechtsaf slaan.  (geen pictogram) 
6. Bij de T splitsing linksaf  Beldam in.   (pictogram) 
7.  Bij huisnummer 2 rechtsaf het pad in.  (pictogram) 
8. Bij T splitsing rechtdoor, op het eind (uitzichtpunt) weer terug lopen en 

bij de T splitsing rechts aanhouden.   
9. Op verharde weg rechtsaf.   (geen pictogram)    
10. Bij planken over de sloot linksaf slaan en pad door weilanden volgen.   
 (geen pictogram) 
11. Bij verharde weg (Hooiweg) linksaf slaan.   (geen pictogram) 
12. Bij T splitsing rechtsaf De Verkavelingsweg in.   (pictogram) 
13. Op het eind linksaf.  (Leidijk)  Pictogram op de roodwitte plank.  
14. Bij de 3e T splitsing rechtsaf de Polmalaan in.  (pictogram) 
15. Bij wandelbord Curringh pad linksaf dit pad volgen.   (geen pictogram). Infobord is 

stuk en zit laag achter de beplanting. Het pad gaat later over in een verharde weg 
16. De verkeersweg (Noordweg) oversteken en linksaf het fietspad volgen.  

(pictogram) 
17. 1e weg rechtsaf.  (Leidijk)   (pictogram) 
18 Bij het bruggetje rechtsaf richting Curringhschuur. (pictogram)  
19. Bij de hooikiep rechts aanhouden.  (pictogram) 
20. Bij de grote T splitsing rechtsaf.   (geen pictogram)  
21. Bij de verkeersweg linksaf, en dorp uitlopen.   (geen pictogram) 
22. Bij Sneeps reed linksaf.   (pictogram) 
23. Bij het houtenhek rechtsaf.  Pictogram links op het houten hek.  Het infobord hier is 

weg wel staan er nog palen.  Bij de poel is het bankje stuk. 
24. Op verhard fietspad (Leidijk) rechtsaf.   (geen pictogram) 
25. Bij verharde weg linksaf (Blaasaf).   (geen pictogram) 
26. Bij de kruising Westerweg linksaf richting Noordwijk eindpunt. 


