Brongerga en Katlijk
verdwenen door oorlogsgeweld en concurrentie
Startpunt van de wandeling:
Bushalte Tramweg, Meyerweg, De Knipe
Eindpunt van de wandeling:
Bushalte Tramweg, Meyerweg, De Knipe
Lengte wandeling: 15 km
Horeca onderweg: (ongeveer halverwege de wandeling)
Hotel Tjaarda, Koningin Julianaweg 98, Oranjewoud
Café Hof van Schoterland, Schoterlandseweg 50, Mildam

Routebeschrijving:
Loop in de rijrichting van de bus. Voor huisnummer 76 is rechts het kerkje van De Knipe.
(kijkpunt 1)
Ga na het bekijken van het kerkje terug naar de hoofdweg. Loop verder op deze weg en ga
de eerste weg RA (Hellingbaas). Einde Hellingbaas LA (Houtbaas). Voor bruggetje RA,
zandpad (water aan linkerhand). Volg dit zand/graspad. Bij Y-splitsing links aanhouden
(water aan linkerhand.) Einde pad bij T-splitsing (voor het water) RA. Bij asfaltfietspad LA
bruggetje over. Volg het asfaltfietspad steeds RD. Ga bij de T-splitsing RA. Aan de
rechterkant is Brongerga (begraafplaats en klokkenstoel) (kijkpunt 2 en 3)
Bij knooppunt 31 LA door hek. (Belvédèrereed). Volg het pad tot de uitkijktoren. (kijkpunt 4)

Ga dezelfde weg terug naar de weg. Hier LA. Passeer landgoed Oranjestein aan linkerhand.
Einde asfaltweg LA (Van Limburg Stirumweg). 1e weg RA over de brug (landgoed
Oranjewoud). (kijkpunt 5)
Na de volgende brug LA (Albertine Agnesweg). Aan het eind bij hotel Tjaarda LA. Na
ongeveer 40 meter bij paddenstoel 70554/001 LA. Blijf RD lopen tot knooppunt 35. Hier RA
(Molenlaan). Net voor de bebouwde van Mildam LA (Dobbepaad). (Als je hier rechtdoor
loopt is bij de verkeersweg een horecapunt). Bij de klinkerweg LA. Bij knooppunt 17 (in de
bocht naar rechts) LA. Tussen huizen door. Na voetgangerssluis RA en direct LA richting
ijsbaan. RD over breed grindpad. Wordt smal zandpad. Passeer de ijsbaan. Bij knooppunt 16
RA (richting knp. 14). Blijf het bochtige pad volgen. Steek betonpad over en steeds RD.
Fietspad oversteken en RD (Pastoriebos.) Loop door tot de T-splitsing voor weiland. Hier RA.
Einde pad LA, Katlijk in. Einde weg LA (Breedsingel). Rechts is het kerkje van Katlijk met de
klokkenstoel. (kijkpunt 6)
Volg de weg met de bocht naar links. Na de bocht is rechts een Pypskoft. Als de Pypskoft
open is kun je hier even pauzeren en wat drinken. Na de Pypskoft 1e weg RA. (Jan
Jonkmanweg) Na een bocht naar links en rechts LA (Fuotpaden) Bij knooppunt 91 RD. Bij
knooppunt 92 RA . Bij Y-splitsing RD. Bij T-splitsing voor weiland LA en direct RA. (graspad)
Over de brug en RA. Pad naar rechts met hek negeren. Bij klinkerweg LA. Einde klinkerweg
LA. (Meyerweg) Bij ANWB-wegwijzer RD. Loop het dorpje De Knipe in. Links en rechts van de
weg staan de bushaltes.
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