
FLAL Kale Jonker-wandelroute, Marum, afstand 25 km., 2021 

start: vanaf ‘Ons Centrum’, Kruisweg 32, 9363 AD Marum (Gr) 

 

01. vanaf ‘Ons Centrum’ naar de weg, RD 

VOORZICHTIG de weg oversteken en dan RA, 

fietspad  

02. bij rotonde RD 

03. weg vervolgen, Tolhuisstraat 

04. na parkeerterrein RAH naar fietspad 

(parallel langs Spoorstraat) en dit volgen 

05. einde fietspad RD breder pad en RD 

smaller fietspad, LA Kerkpad naast en daarna 

weg volgen (Noorderringweg) 

06. na kerk RA, Lageweg 

07. na bord ‘einde bebouwde kom Marum’ weg 

VOORZICHTIG oversteken en RD schelpenpad 

volgen, Natuurpad 

08. op kruising met “eigen weg” RD 

09. op kruising met fietspad bij Wkpp15/Fkpp 

80 RA, bij Wkpp 16 RD 

10. einde pad, bij Fkpp 82, RA, fietspad blijven 

volgen (Kolonieweg en later Heideweg), 

verharde weg oversteken en als fietspad naar 

links buigt bij Fkpp 81 RD weg oversteken en 

fietspad volgen 

11. einde fietspad LA en 1e pad, bij Wkpp 21, 

RA, Leidijk, bij Wkpp 22 RD 

12. bij richtingaanwijzers ‘Curringheveld’ LA 

over bruggetje, bij Wkpp 23 

13. bij infobord ‘van stopcontact tot 

kurketrekker’ RD, einde pad LA, op kruising RD 

langs ‘plaggenhut’ 

14. pad met bocht naar rechts volgen 

15. bij dikke steen (10 ton) RD langs hek 

16. einde pad RA (Provinciale weg) 

17. 1e straat LA, Kerkweide 

18. 2e straat RA, Hörnhuusstraat, afgelegd ± 

10,4 km. 

19. op driesprong LAH 

20. einde weg RA (Provinciale weg) 

21. na einde-plaatsnaambord Kornhorn 2e weg, 

bij Wkpp 28, LA, Snipperij 

22. verhard pad wordt onverhard, vóór hek LA 

Anne + Carinapad (officiële naam 

Curringhepad), door klaphekje 

23. einde pad, bij Wkpp 27,  LA (Polmalaan), 

na ± 100 m. links het monument voor de 4 

doodgeschoten agenten door Eije Wijkstra, 

daarna weer terug 

24. na huisnr.7, bij Wkpp 25,  pad LA bij 

bruggetje en klaphekjes 

25. einde pad, bij Wkpp 26, RA (Brandsloot) 

26. 1e pad LA en einde pad RA (Harkereed) 

27. einde weg LA, Leidijk 

28. 1e weg, bij Wkpp 43, RA, Verkavelingsweg 

29. einde weg LA, Oosterweg, gaat over in 

Hooiweg 

30. na huisnr.38 RA, graspad 

31. einde pad, bij Wkpp 41, LA (Beldam), bij 

Wkpp 40 RD, Beldam 

32. 1e fietspad, bij Wkpp 39/Fkpp 23, RA, 

Nuismerpad, fietspad volgen over brug, 

afgelegd ± 17,6 km. 

33. na brug, bij Wkpp 75, RD, einde fietspad 

RA, Roordaweg, gaat over in Lietsweg, bij 

Wkpp 74 

34. bij viaduct LA over de snelweg A7 en RA, 

bij Wkpp 78, Mienscheer, afgelegd ± 20 km. 

bij huisnr. 9 

35. 1e pad LA bij brede dam, Ommetjes, 

graspad, onverhard pad 

36. einde pad weg oversteken (Nieuweweg) en 

LA 

37. 1e oprijlaan RA, Coenders Borch 

38. einde oprijlaan RA, bij Wkpp 79, Oudeweg 

39. Oudeweg steeds volgen, gaat over in 

Malijksepad, zijpaden negeren 

40. vóór brug RA, bij Wkpp 28, (Pierswijk), 

einde pad LA 

41. weg (Kruisweg) VOORZICHTIG oversteken 

en naar de finish bij ‘Ons Centrum’, afgelegd ± 

24 km. 

 

LA = linksaf     -     RA = rechtsaf     -     RD = rechtdoor     -     LAH = links aanhouden 

RAH = rechts aanhouden     -     Wkpp = wandelknooppuntpaal     -     Fkpp = fietsknooppuntpaal 

 

Wandelen is gezond, het is de lichaamsoefening waar geen gymnastiekzaal voor nodig is, het is het 

recept zonder medicijn, afslanken zonder dieet te houden, de huidverzorging die niet uit een potje 

komt en het is de rustgever zonder pil en het is ook nog gezellig om met collega-wandelaars samen te 

wandelen.  

 

Wil je meer info over de Wsv.de FLAL die deze wandelroute, en nog veel meer routes, mogelijk heeft 

gemaakt, kijk dan op www.flal.nl 

 

En een lidmaatschap bij een wandelvereniging heeft ook nog meer voordelen. 

                                                   

           

http://www.flal.nl/

