Routewijzigingen Marskramerpad (2e druk 2016)
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

19 | 04 | 02

terug

Na " ..aan het einde van het pad rechtsaf, asfaltweg,
Bardelerweg. " invoegen

Tracering
Na een paar honderd meter gaat de Duitse markering
weliswaar linksaf een breed bospad in, maar negeer deze
markering. Hier rechtdoor gaan en de Bardelerweg vervolgen
tot de schuilhut. U blijft dus de route volgens beschrijving en
het kaartje volgen. Bij de schuilhut linksaf. Het navolgende
bospad wordt ook door fietsers gebruikt. De markering
ontbreekt tijdelijk tot u weer het bos uitkomt.

17 dec
2018

19 | 11 | 02

heen

Na "...rechtsaf (Bardelerweg)." tussenvoegen

Tracering
Bij begin van het bos rechtsaf, de asfaltweg enige meters
volgen en vervolgens linksaf het bos in vervolgen. Weliswaar
gaat hier de Duitse markering rechtdoor een breed bospad in,
maar negeer deze markering. Neem het meest linkse bospad
en volg de route volgens beschrijving en kaartje. U loopt over
een bospad dat ook door fietsers wordt gebruikt. Aan het
eind, bij een schuilhut, rechtsaf asfaltweg, Bardelerweg. U
vindt de markering weer terug enige honderden meters voor
het einde van de Bardelerweg.

17 dec
2018

35 | 17 | 08

heen

“U passeert bord Zenderen en kpP33” vervangen door

Tracering
Bij huisnummer 40 linksaf, voetpad. Bij kpP33 rechtsaf,
asfaltweg (Oude Bornseweg). Einde weg links (Hertmerweg).
Dan volgt de bestaande beschrijving: U komt bij rotonde met
Y-3387. (09)

07 jan
2020

35 | 01 | 08

terug

“Passeer kpP33, weg naar rechts negeren.” vervangen door

Eerste weg rechts (Oude Bornseweg). Bij kpP33 voetpad links. Tracering

07 jan
2020

Voor asfaltweg (Hertmerweg) voetpad rechts. Dan volgt de
bestaande routebeschrijving: Voetpad rechts van de weg
volgen.
43 | 01 | 12

heen

Routewijziging i.v.m. uitgebreide herinrichting van het
Reggedal. De volledige beschrijving is aangepast.

Op vijfsprong (12) rechtdoor, Hagenweg blijven volgen, nu
zandweg. Op kruising met Proodsweg rechtdoor, Hagenweg
vervolgen. Op kruising met Wolvesweg (kpP42) rechtsaf. De

Tracering

25 okt
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43 | 01 | 12

terug

Routewijziging i.v.m. uitgbreide herinrichting an het
Reggedal. De volledige beschrijving is aangepast.

44 en 46 | - | 13 en 14

heen

Op de kaart staat een kopje bij boerderij ‘t Exoo (N35).
Helaas is verzuimd bij de laatste druk aan te geven dat het
niet meer mogelijk is hier wat te drinken.

45 | 01 | 13

heen

Routewijziging i.v.m uitgebreide herinrichting van het
Reggedal. De volledige beschrijving is aangepast.

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

snelweg A1 oversteken en na 150 m rechts naar beneden
langs railing. Op zandweg bij kpP39 rechtsaf. U passeert
horecagelegenheid Het Rheins (kpP40) (hoogseizoen dagelijks
geopend). Zandweg wordt hier asfalt. Op splitsing rechtsaf,
brug over de Twickelervaart oversteken. Op volgende splitsing
linksaf, Reintsweg. Na 30 m. rechtdoor, Ganzenweg, zandweg.
Wordt later asfaltweg. Op kruising rechtdoor. Bij kpN74 (13)
voorrangsweg oversteken en linksaf brug over.

2019

Bij kpN74 (13) rechtsaf, Ganzenweg. Op kruising rechtdoor.
Ganzenweg gaat tijdelijk over in zandweg. Waar de weg weer
asfalt wordt, volgt u de weg rechtdoor. Na 30 m rechtsaf. Op
splitsing linksaf, Reintszijweg. Deze weg gaat bij
horecagelegenheid Het Rheins (kpP40) (hoogseizoen dagelijks
geopend) over in zandweg. 150 m na de bocht naar rechts bij
kpP39 linksaf een graspad in. Vóór een tunneltje links omhoog
langs railing. Op asfaltweg linksaf. De snelweg A1 oversteken
en op kruising (kpP42) linksaf, Zeendamsweg. Deze weg wordt
een zandweg, Hagenweg. Op kruising met Proodsweg
rechtdoor, Hagenweg vervolgen tot vijfsprong bij kpP73 (12).

25 okt
2019

Horeca

(13) Na de brug direct rechtsaf zandweg langs Twickelervaart. Tracering
Bij kruising van zandwegen rechtsaf en over een lage
betonnen brug. Op zandweg met betonnen fietspad
rechtdoor. (Hier linksaf over een houten brug bereikt u
horecagelegenheid De Enterse Waarf, beperkt geopend). Na
een ruime bocht naar rechts verlaat u de zandweg naar links
over een dammetje. Het graspad volgend gaat u door twee
klaphekjes na elkaar en even later naar links wederom door
een klaphekje. U loopt door een weiland. Passeer rechtdoor

16 febr
2018

25 okt
2019

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie Datum

een bosje langs de rechterkant en loop dicht langs de Regge.
Na een houten brug verlaat u het weiland door een klaphekje.
Steek het fietspad schuin naar links over en ga onder de brug
van de Ypeloweg door, met water aan uw linkerhand. U blijft
dicht langs het water lopen, niet langs de boerderij. Door een
klaphekje. Daarna schuin weg van het water richting een hek
rechts lopen; dit hek volgt u geruime tijd. Het hek aan uw
rechterhand, loopt de Regge op enige afstand links van u. U
negeert een klaphekje rechts. Als het hek en de Regge een
bocht naar links maken loopt u weer dichter langs het water.
U passeert een kleine stuw en komt via een klaphek uit tussen
twee bruggen. Over de linker brug en direct daarna rechtsaf,
graspad langs de Regge. Water nu aan uw rechterhand.
Ongeveer 100 m vóór boerderij ‘t Exoo linksaf, tussen twee
hekken, langs de rand van een weiland. U komt uit in een
boslaantje; hier rechts. U komt uit op de Wierdenseweg (14).
45 | 01 | 13

terug

Routewijziging i.v.m. uitgebreide herinrichting van het
Reggedal. De volledige beschrijving is aangepast.

Wierdenseweg (14) oversteken en boslaantje inlopen. Links Tracering
van u een weiland: aan het eind hiervan, voor een boerderij,
naar links tussen twee hekken, langs de rand van het weiland.
U bereikt de Regge, rechtsaf graspaadje, water links van u.
Over een brug links, naar rechts door een klaphek. U loopt
dicht langs het water totdat u links wat bosjes hebt; dan
verlaat u de Regge en volgt het hek aan uw linkerhand. U blijft
langs dit hek lopen, negeert een klaphek links. Meegaan met
een haakse bocht, het hek verlaten en schuin rechts richting
de Regge. Door een klaphek en langs het water blijven lopen.
U gaat onder de Ypeloweg door, steekt een betonnen fietspad
over en gaat door een klaphekje. U komt in een weiland en
loopt over een houten brug. Vervolgens loopt u langs de
Regge en passeert een kleine waterplas. Hierna, voor een
bocht van de Regge naar rechts, verlaat u de oever en loopt
links van een bosje richting een klaphekje. Hierdoorheen volgt

25 okt
2019
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u naar rechts een graspad, passeert twee klaphekjes en
bereikt via een dammetje een brede zandweg met fietspad.
Rechtsaf zandweg volgen. Als de zandweg met fietspad een
bocht naar rechts maakt gaat u rechtdoor een zandweg in
(met de bocht mee naar rechts, over een houten brug, bereikt
u de Enterse Waarf, horecagelegenheid met beperkte
opening). Over een lage betonnen brug en op een kruising
van zandwegen linksaf. U volgt de Twickelervaart en bereikt
de Bornerbroekseweg. Hier oversteken, linksaf brug over en
bij kpN74 (13) rechtsaf verharde weg in, Ganzenweg.
46 en 44 | - | 14 en 13

terug

Op de kaart staat een kopje bij boerderij ‘t Exoo (N35).
Helaas is verzuimd bij de laatste druk aan te geven dat het
niet meer mogelijk is hier wat te drinken.

47 | 01 | 14

heen

Routewijziging i.v.m. uitgebreide herinrichting van het
Reggedal. De volledige beschrijving is aangepast.

Horeca

Tracering
(14) Wierdenseweg oversteken en rechtdoor, halfverharde
weg met fietspad of, naar keuze, smal bospaadje aan uw
rechterhand. Bij kpN26 rechtsaf, zandpaadje. Linksaf door
klaphek: U blijft het pad volgen, dat enige haakse bochten
maakt en tenslotte uitkomt bij een wetering. U gaat de
betonnen brug over en linksaf. Water aan beide kanten.
Rechtsaf over een dam, klaphek door en pad tussen twee
weilanden volgen. U steekt een zandweg over en gaat door
een klaphek. Na enige tijd passeert u enkele stukjes oude
Regge (water met omliggende begroeiing aan uw linkerhand),
vervolgens een bankje en u komt door een klaphek uit bij de
brug van de N347 over de Regge. Hier de Regge oversteken
(het Overijssels Havezatenpad gaat hier onder de weg door).
Aan overzijde rechtsaf over een overstapje. Rechtdoor met de
Regge aan uw rechterhand. Tweemaal een overstapje over en
op betonpad rechtdoor. Eerste zandpad linksaf. Op splitsing
rechts aanhouden. Na huisnr 8, bij einde weg en kpN03,
linksaf. U steekt de Sluizendijk (kpN04) over en vervolgt over

16 febr
2018

25 okt
2019
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een zandweg, Zeggertweg. De weg wordt verhard en buigt
naar links. Door tunnel onder de N350 door. Na de tunnel
scherp rechtsaf over de ventweg. Na 250 m linksaf de
Grimbergerweg in. U kruist het spoor (het Havezatenpad gaat
na 200m bij kpN42 rechtsaf) en gaat 250 m verder linksaf,
oprijlaan naar voormalige havezate Grimberg. Aan het eind bij
Theehuys Grimberg, rechtsaf. De smalle gracht aan uw
linkerhand houden. U volgt de gracht met een bocht mee
naar links. Pad van rechts (kpN21) negeren. Aan het eind bij
bosrand rechtsaf, graspad langs een akker. Na 60m volgt u het
pad linksaf en loopt u langs een grote eik dwars over een
akker. Via een metalen loopbrug komt u uit op een zandpad.
Hier rechtsaf. Asfaltweg (Klokkendijk) oversteken (15) en
rechtdoor lopen.
47 | 11 | 14

terug

Routewijziging i.v.m uitgebreide herinrichting van het
Reggedal. De volledige beschrijving is aangepast.

(15) Rechtdoor een zandpad inlopen. Houd rechts aan en ga Tracering
linksaf een metalen loopbrug over. Pad dwars over de akker
volgen, rechts langs een grote eik. Volg na 60 m het pad met
de bocht mee naar rechts, dit gaat over in een graspad. Bij de
bosrand gaat u linksaf. Zjipad van links (kpN21) negeren. Aan
uw rechterhand komt het pad parallel te lopen aan een smalle
gracht. Gracht met de bocht mee naar rechts volgen, u
bereikt de voormalige havezate Grimberg en het Theehuys
Grimberg. Hier linksaf oprijlaan in. Op asfaltweg rechtsaf
(Grimbergerweg) (Overijssels Havezatenpad komt er bij kpN42
van links bij). Spoorlijn oversteken. Einde weg rechtsaf,
parallel aan de N350. Na 250 m scherp links door tunnel
onder de N350 door. Op asfaltweg links aanhouden, met de
bocht mee naar rechts. Weg gaat over in zandweg. U steekt
de Sluizendijk (kpN04) over en gaat rechtdoor,
Kloosterhoeksweg. Bij boerderijen (kpN03) rechtsaf en daarna
links aanhouden, grindweg. Bij splitsing links aanhouden. Op
betonpad rechtsaf, Regge aan uw linkerhand. Als het

25 okt
2019
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betonpad naar rechts gaat rechtdoor overstapje over, door
weiland, weer overstapje over. Einde pad, via overstapje, over
de verkeersbrug de Regge oversteken (Overijssels
Havezatenpad kom van onder de brug). Door klaphek en pad
tussen weilanden vervolgen. U passeert een bankje, even
later twee oude stukjes Regge (water met omliggende
begroeiing aan uw rechterhand). U gaat door een klaphek en
steekt een zandweg over. Pad vervolgen tussen weilanden en
door klaphek. Over een dam en linksaf, met water aan uw
beide zijden. Betonnen brug over. Even rechts en linksaf en
paadje in langs een akker. U passeert enkele haakse bochten,
loopt door een bosje en door een klaphek. U komt naar rechts
uit op een zandweg bij kpN26. Linksaf over zandweg of, naar
keuze, smal paadje links ervan. U komt uit op de
Wierdenseweg (14)
50 + 52 | -- | 16 + 17

De bushalte bij wandelknooppunt M55 is opgeheven.

Openbaar
Vervoer

17 nov
2016

54 | | 18

heen

De bushalte bij wandelknooppunt H35 is opgeheven.

Openbaar
Vervoer

11 sep
2018

58 | | 19

terug

De bushalte bij wandelknooppunt H35 is opgeheven.

Openbaar
Vervoer

11 sep
2018

85 | 01 | 30

heen

Het schouwpad langs de verloren beek is niet meer
toegankelijk. De gewijzigde markering langs de route blijft
nu: het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen.

Tracering

21 aug

Bij P-23175 blijft u rechtdoor het zandpad naast het fietspad
volgen; na 1 km. komt u op de Knypn-Steghe.

2019
Tracering

85 | 06 | 30

heen

Paddenstoel 24043 is hernummerd. De zin “Deze weg komt
na 500 m bij P-24043" vervangen door

Deze weg komt na 500 m bij P 62861/002

21 aug
2019
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85 | 09 | 30

terug

Paddenstoel 24043 is hernummerd. “Direct na een
boerdering bij P-24042 rechtsaf.” vervangen door

Direct na een boerderij bij P-62861/002 rechtsaf.

Tracering

21 aug
2019

85 | 11 | 30

terug

Het schouwpad langs de Verloren Beek is niet meer
U blijft de Knypn-Steghe rechtdoor wandelen. Vervolgens
toegankelijk. De gewijzigde markering langs de route blijft nu blijft u het zandpad naast het fietspad volgen tot P-23175.
het fietspad langs de Beekbergse Beek volgen. “Na 200m
gaat u rechtsaf, een graspad …. naar P-23175" vervangen
door

Tracering

21 aug
2019

89 | 12 | 31

heen

Tekst “Na 400 m op kruising bji bordje ‘Ugchelen
Hoenderloo’ rechtsaf en direct daarna weer rechtsaf (32)”
vervangen

Na 400 m op kruising rechtsaf en direct daarna weer rechtsaf. Tracering

15 juli
2019

91| 01 | 32

heen

Tekst “(32) Na 100 m linksaf het eerste smalle bospad” …..
t/m ….. “Op kruising met bordje ‘Rustgebied voor het wild’
linksaf, zandweg” vervangen

Tracering
Na 100 m linksaf het eerste smalle bospad omhoog. U volgt
het pad met een bocht mee naar links en al slingerend
geleidelijk omhoog. Iets verder loopt u over een soort richel.
U blijft dit slingerende pad volgen. U komt op een heuveltje
met een bakstenen plateau. U blijft het hoofdpad volgen en
komt uit op een zandweg. Hier linksaf. Na 300 m komt u uit
op een zevensprong, hier rechtsaf. Na ongeveer 300 m linksaf.
Even verder wordt dit een smal bospad omhoog. U volgt het
pad tot aan een zandweg. Daar gaat u linksaf.

15 juli
2019

91| 01 | 32

terug

Tekst “(33) Bij de eerstvolgende kruising rechtsaf …. t/m …
Na 100 m op kruising (32) linksaf.” vervangen

Bij de eerstvolgende kruising rechtsaf. Na ruim 250 m kruist u Tracering
een fietspad, hier rechtdoor. Na 300 m op kruising met een
Huifkarroute rechtdoor. Na 600 m, op een schuine kruising,
gaat u linksaf. Op de eerstvolgende kruising gaat u rechtsaf
omhoog, een smal bospad. U blijft het slingerende paadje
volgen en komt uit op een brede zandweg. Hier rechtsaf,
Huifkarroute. U komt uit bij een zevensprong, hier linksaf. Na
300 m rechtsaf, vlak voor de zandweg naar rechts buigt. Het
pad stijgt. U blijft dit slingerende pad steeds volgen. U komt
op een heuveltje met een bakstenen plateau. U vervolgt het
slingerende pad. U loopt al snel over een soort richel. U komt

15 juli
2019
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uit op een zandweg en gaat hier rechtsaf. Na 100m op
kruising linksaf.
97 | 16 | 35

terug

“Voor de rand van de heide rechtsaf …t/m …de rand van de
grasweide (35).” vervangen door:

Voor de rand van de heide linksaf. Bij houten bank rechtsaf, Tracering
pad over de hei (samenloop met Veluwe Zwerfpad). Op
splitsing rechtsaf, paadje over heuvelrug. Op heuvel bij bank
rechts aanhouden. Einde van de heide rechtsaf breed pad. Op
kruising met bank linksaf pad over de heide. Einde pad op
betonnen fietspad linksaf en direct eerste pad weer linksaf bij
bank. U staat aan de rand van de grasweide (35).
Routebeschrijving vervolgen uit gids pag 95.

09 dec
2018

97 | 01 | 35

heen

“Na de bank (35) rechtsaf…. t/m …. Dan gaat u linksaf”
vervangen door:

Tracering
Na de bank (35) op betonnen fietspad rechtsaf en direct
eerste pad rechtsaf. Pad over de heide volgen. Op kruising
met bank rechtsaf breed pad over de heide. Einde heide bij
bos linksaf, omhooglopend pad. Op heuvel bij bank links
aanhouden, pad over de heuvelrug vervolgen. Op splitsing
linksaf pad over de heide. Voor de bosrand linksaf. (Veluwe
Zwerfpad gaat rechtdoor) Eerste pad rechtsaf, beukenlaan in.
Routebeschrijving vervolgen uit gids vanaf pag 97, regel 10:
“Voorbij een schaapskooi … “

09 dec
2018

101 | 03 | 37

heen

In verband met verwildering van het pad vanaf “Na 100
Na 160 meter gaat u tegenover de Duinweg rechtsaf, een
meter gaat u tegenover ….. t/m het bos in” vervangen door: paadje het bos in.

Tracering

04 sept
2020

101 | 15 | 37

heen

“Hier gaat u rechtsaf, …. t/m ….weg bij P-23624/001 (38).
Hier linksaf.” vervangen door:

Tracering
Hier gaat u rechtdoor, langs de heide. Na 700 m op
veelsprong tweede pad van rechts in, tussen bos en heideveld
door. Op viersprong rechtdoor. Einde pad bij P-23625 fietspad
kruisen en linksaf richting Stroe. Ca. 600 m rechtdoor:
zandweg met fietspad. Rechtdoor op kruising en over
wildrooster. Aan het einde linksaf, onder viaduct door
(Houtbeekweg) (38).

27 okt
2020
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101| 01 | 37

terug

“Bij P-23624/001 (38) rechtsaf, fietspad...... t/m .... Dit
slingerende pad ruim 1 km volgen, zijpaden negeren.”
vervangen door:

Na viaduct, na 20 m, rechtsaf, smal pad. Ca. 600 m rechtdoor: Tracering
over wildrooster en rechtdoor op kruising, zandweg met
fietspad (Houtbeekweg). Bij P-23625 rechtsaf, smal pad. Ca. 1
km rechtdoor, pad langs heide tot veelsprong. Fietspad
kruisen, tweede pad linksaf, ruiterpad langs heideveld. Aan
het eind van de heide, op viersprong rechtdoor: over het
smalle bospad links van het ruiterpad. Slingerende pad door
het bos en langs heide ruim 1 km volgen, zijpaden negeren.

101 | 19 | 37

terug

In verband met verwildering van het pad vanaf “Door een
klaphek; ….. t/m zandpad met fietspad” vervangen door:

Na een klaphek rechtsaf bospaadje; u komt uit op een
zandweg met fietspad.

Tracering

04 sept
2020

109 | 06 | 40

terug

Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering
aangebracht.

Invoegen In de 2e alinea, 1e regel na vervolg Woudweg: De
markering ontbreekt tot aan de N303.

Tracering

13 nov
2016

109 | 06 | 40

heen

Op de landgoederen Gerven en Appel is geen markering
aangebracht.

Invoegen In de 7e regel na " achter een boererij langs": De
markering ontbreekt tot het einde van deze etappe bij (40).

Tracering

13 nov
2016

115 | 21 | 43

heen

Tekstwijziging in een na laatste regel heen: Na "fietspad
Achterveld in tot (44). " vervangen door

Na 200 m rechtsaf, door klaphek. Pad langs meanderende
beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en een derde
klaphek, waar u rechtsaf slaat, asfaltweg op. Einde weg
linksaf, Hessenweg (44).

Tracering

30 mrt
2017

115 | 01 | 43

terug

in de eerste regel de tekst na " (Met hond: u loopt rechtdoor Na 300 meter linksaf klaphek door en pad langs meanderende Tracering
de Hessenweg verder af tot (*). (44)." tot en met "en
beek volgen. U passeert nog twee klaphekken en gaat bij
rechtsaf het fietspad op (*)" vervangen door
derde klaphek linksaf asfaltweg op (Helweg). Na 200 meter
voorrangsweg oversteken...

30 mrt
2017

145 | 11 | 55

terug

Tracering
wegens werkzaamheden tot 15 december 2019
Bij wandelknooppunt 31 rechtdoor over het Zandpad naar
routewijziging.Tekst vanaf "Na 500 m hoeve Boomdijk,.." tot knooppunt 32. Hier linksaf over de nieuwe weg naar
en met "Op de asfaltweg linksaf" wordt
knooppunt 33. Vervolgens via knooppunt 35 naar knooppunt
36. Je zit hier weer op de route.

28 feb
2019

27 okt
2020
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145 | 01 | 55

terug

"Bij station Breukelen over de Stationsweg (in oostelijke
richting) en meteen rechtsaf, Broekdijk-West. Na 200 m
linksaf het voetpad omhoog en steek via fietspad aan
rechterzijde het Amsterdam-Rijnkanaal over." vervangen
door

Bij station Breukelen over de Stationsweg (in oostelijke
richting) tot aan de rotonde. Steek via het zebrapad de
Stationsweg over. Loop via het voetpad van de Brugoprit het
Amsterdam-Rijnkanaal over.

Tracering

10 nov
2017

145 | 14 | 55

heen

Tracering
"Bij afrit linksaf, een klinkerpad naar beneden. U komt op de Loop door tot aan de rotonde. Steek via het zebrapad de
Broekdijk-West. Aan het einde linksaf, Stationsweg, naar
Stationsweg over en ga linksaf via de Stationsweg naar station
station Breukelen." vervalt en vervangen door
Breukelen.

10 nov
2017

145 | 02 | 55

heen

Wegens werkzaamheden tot 15 december 2019
routewijziging. Tekst tussen "Waar de weg.." en " ..langs de
Vecht, Zandpad" vervangen door

Tracering
Bij wandelknooppunt 36 op de nieuwe weg ga naar
knooppunt 35. Vervolgens volg de Nieuweweg naar
knooppunt 33. Vervolgens naar knooppunt 32, je komt hier bij
de Vecht. Ga hier naar rechts langs de Vecht over het zandpad
naar knooppunt 31. Je zit hier weer op de route.

28 feb
2019

151 en 153 | 08 (151) t/m
04 (153) | 57 en 58

heen

Door dijkversterkingsmaatregelen is het pad langs de
Kromme Mijdrecht tijdelijk afgesloten. U kunt de
omleidingsroute van het Waterschap volgen, deze is
aangegeven met gele pijlen. Vervang “Na 20 m, bij kp20,
gaat u (…) t/m (…) daarna verharde weg (Kade).”

Bij kp20 rechtdoor over de ventweg, die aan het einde van het Tracering
dorp rechts afbuigt. Blijf de ventweg volgen tot de
ventweg/het fietspad naar rechts afbuigt. Hier meteen
rechtsaf, Ir. Nijsinghweg. Eerste weg direct rechts. Weg wordt
pad, vervolgen tot afgesloten bruggetje. Hier linksaf. Linksaf
over de dijk, pad wordt fietspad.

22 okt
2021

153 en 151 | 11 (153) t/m
03 (151) | 58 en 57

terug

Door dijkversterkingsmaatregelen is het pad langs de
Kromme Mijdrecht tijdelijk afgesloten. U kunt de
omleidingsroute van het Waterschap volgen, deze is
aangegeven met gele pijlen. Vervang: “Blijf het water (links)
3 km volgen. (…) t/m (…) over de Kollenbrug (kp21).”

Tracering
Volg het water 1,8 km. Pad buigt naar rechts. Bij het
afgesloten bruggetje pad naar rechts volgen. U komt uit op de
Ir. Nijsinghweg. Hier linksaf en na het parkeerterrein van het
caravanpark meteen linksaf, de ventweg op. Bij Woerdense
Verlaat buigt de ventweg naar links, blijf deze volgen. Bij kp20
bent u weer op de route.

22 okt
2021

155 | 01 | 59

heen

Het café in Zevenhoven, dat op de routelijn is ingetekend, is
gesloten. Horeca in Zevenhoven bevindt zich in het dorp,
niet ver van de route. Het 7e Genot is gevestigd op de

Horeca

17 sept
2019

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie
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Albrechtshof 1. ‘t Trefpunt is gevestigd op de Van Drielstraat
4.
155 | 01 | 59

terug

Horeca

Het café in Zevenhoven, dat op de routelijn is ingetekend, is
gesloten. Horeca in Zevenhoven bevindt zich in het dorp,
niet ver van de route. Het 7e Genot is gevestigd zich op de
Albrechtshof 1. ‘t Trefpunt is gevestigd op de Van Drielstraat
4.

17 sept
2019

157 | 19 | 60

terug

De laatste zin van de beschrijving in oostelijke richting “ Vlak Na 800 meter slaat u linksaf over een bruggetje en loopt u via Tracering
voor ….de dijk” wordt vervangen door
de Vlijtlaan naar de dijk”

21 okt
2017

159 | 16 | 61

heen

De tekst ".... loopt u rechtdoor over een smal asfaltpaadje.
Aan het eind via een klaphekje een tunneltje door onder de
provinciale weg N207 door. Direct na het tunneltje
rechtdoor, asfaltpaadje op " vervangen door

...loopt u rechtdoor over een smal asfaltpaadje. Dit wordt een Tracering
zandpad dat afbuigt naar links. U komt uit op een
schelpenpad dat via een tunneltje onder de N207 heen gaat.
Na het tunneltje scherp naar rechts. U steekt de weg met
klinkers over om het schelpenpad te vervolgen dat naar links
gaat.

29 aug
2018

159 | 02 | 61

Terug

De tekst "U volgt een smal tegelpad over een graskade. Ga
rechtdoor via een tunneltje onder de provinciale weg N207
door. Schuin rechts omhoog, weer door een klaphek en
verder over een smal fietspad. Negeer een asfaltweg "
vervangen door

U volgt een graskade, die overgaat in een schelpenpad. Aan
het einde naar rechts en de weg met klinkers oversteken om
het schelpenpaadje te vervolgen. Aan het einde scherp naar
links en via een tunneltje onder de provinciale weg N207
door. Aan de andere zijde van de tunnel komt u uit op een
schelpenpaadje langs het water. Dit pad buigt af naar rechts
en gaat over in een geasfalteerde weg . Negeer een
asfaltweg....

Tracering

29 aug
2018

161 | 2 | 62

Heen

De Woudsedijk- Zuid gaat na 1,5 km over in de Zwetweg. Bij
Routewijziging. Ook de wandelaars zonder hond volgen de
hondenroute. Na 900 meter ….. tot regel 13/14 …. na 500 m knp 36 links af (Boddens Hosangweg). Na 1 km rechtsaf het
fietspad op. Volg het fietpad langs de wetering …..
(huisnr 32) schuin rechtsaf fietspad op vervangen door:

Tracering

28 april
2021
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161 | 11 | 62

terug

Routewijziging: Ook de wandelaars zonder hond volgen de
Volg de weg tot knp 36. Hier slaat u rechtsaf, Zwetweg. Na 1 Tracering
hondehroute. Bij huisnr 63 …. tot regel 19/20 ….Woudsedijk- km gaat de Zwetweg over in Woudsedijk-Zuid, volg deze ruim
Zuid op tot Y-4191 vervangen door:
1,5 km tot knp 45. Hier linksaf, Herenweg......

170 - 173 | 01 | 65 - 66

heen

Binnen het centrum van Leiden zijn nagenoeg alle
markeringen verwijderd. Wandelnet in in overleg met de
gemeente over de wijze waarop in de toekomst wel
gemarkeerd kan worden.

Tracering

31 jul
2018

173 - 170 | 01 | 67 - 66

terug

Binnen het centrum van Leiden zijn nagenoeg alle
markeringen verwijderd. Wandelnet in in overleg met de
gemeente over de wijze waarop in de toekomst wel
gemarkeerd kan worden.

Tracering

07 mei
2019

177-04-68

heen

De automaat voor toegangskaarten voor het Koninklijk
Landgoed De Horsten is sinds mei 2019 buiten gebruik. Via
de website www.landgoederendehorsten.nl kan vooraf een
toegangskaart worden gekocht. Met een smartphone en
internet bankieren kan ter plekke een kaart gekocht worden.
Dit geldt ook voor de automaat bij de andere ingang van het
landgoed.

07 juni
2019

177-05-68

terug

De automaat voor toegangskaarten voor het Koninklijk
Landgoed de Horsten is sinds mei 2019 buiten gebruik. Via
de website www.landgoederendehorsten.nl kan vooraf een
toegangskaart worden gekocht. Met een smartphone en
internet bankieren kan ter plekke een kaart gekocht worden.
Dit geldt ook voor de automaat bij de andere ingang van het
landgoed.

07 juni
2019

178 - 181 | 00 | 69-70

heen

Binnen de landgoederenzones mag niet gemarkeerd worden.
Daar, waar de route overeenkomt met de knooppunten,
staat de markering op de knooppuntpalen aangegeven. De
nummers knooppunten staan ook op de kaartjes in de gids

Tracering

28 april
2021

31 jul
2018
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vermeld. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u aan het
nummer van het knooppunt afleiden waar u zich bevindt.
179 | 16 | 69

heen

Het woord “ houten” is onjuist omdat er inmiddels een
stenen brug is geplaatst. De zin vervangen door

Volg bospad en ga na de brug rechtsaf.

Tracering

07 mei
2019

179 | 07 | 69

terug

De tekst “ ….en gaat in totaal over drie houten bruggetjes...
Uiteindelijk komt u…

… en gaat in totaal over drie bruggetjes. Volg na het derde
bruggetje het bospad rechtdoor. Op de splitsing links.
Uiteindelijk komt u....

Tracering

07 mei
2019

181 | 06 | 70

terug

In de beschrijving, blz 181 gaande van 71 naar 70, 6e en 7e Als het hekwerk een hoek naar links maakt, rechtsaf gaan.
regel staat: "net voor het bankje rechtsaf". Echter het bankje
is er niet (meer).

Tracering

26 aug
2016

181 -178 | 00 | 70 - 69

terug

Binnen de landgoederenzones mag niet gemarkeerd worden.
Daar, waar de route overeenkomt met de knooppunten,
staat de markering op de knooppuntpalen aangegeven. De
nummers knooppunten staan ook op de kaartjes in de gids
vermeld. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u aan het
nummer van het knooppunt afleiden waar u zich bevindt.

Tracering

31 jul
2018

181 | 09 | 70

heen

De passage “ Aan het eind , bij een bankje, rechtsaf”
vervangen door:

Tracering

07 mei
2019

182 | 71 | 19

heen

De Koekamp is tijdelijk afgesloten. Tekst vanaf “Even
Ga linksaf en loop via het voetpad achter het VNO-NCWlinksaf.... langs NS-station Den Haag CS (72) vervangen door. gebouw naar de Bezuidenhoutseweg. Sla hier rechtsaf. Loop
over het voetpad van de Bezuidenhoutseweg langs station
Den Haag CS.

Tracering

03 febr
2020

182 | 71 | 01

terug

De Koekamp is tijdelijk afgsloten. Tekst vanaf “U loopt langs
NS-station Den Haag CS (72). …..direct rechtsaf het viaduct
over.” vervangen door:

U loopt via het voetpad van de Bezuidenhoutseweg langs het Tracering
Centraal Station. Sla bij de Prins Clauslaan linksaf en ga na het
VNO-NCW-gebouw rechtsaf om via het viaduct het Haagse
Bos te bereiken.

03 febr
2020

Op de splitsing rechtsaf

