ZUIDOOSTFRIESLAND - WANDELROUTE 4 - BONTEBOK

Bontebok
•

Afstand:

10

•

Startpunt:

Dorpshuis “De Bokkesprong”

•

Vanaf snelweg A32 neemt u afslag 12 richting De Knipe. U door De Knipe en
volgt de vaart naar Bontebok

Doarpswurk
Buorren 28
9012 DH Raerd
0566-625010
info@doarpswurk.nl
www.doarpswurk.nl

Veel mensen moeten
lachen als ze voor het
eerst de naam Bontebok horen. Helemaal
niet vreemd eigenlijk,
als men niet weet hoe
het dorp aan zo´n
naam komt. Uitleg is
misschien nodig. In de
17e eeuw werd hier
met het in oostelijke
richting verder Gaan
van de vervening, een
sluis gebouwd in de
Compagnonsvaart. Dit
was nodig door het
grote verval. Ook
© D o a r p s w u r k
moest een brug worden gebouwd voor de
verbinding van een
noord-zuid lopende
zandweg. Zo werd
deze locatie een ideale
plek voor een café.
Schippers wachtend in de sluis en passerende reizigers konden even stoppen en een drankje halen. De naam van het
drinklokaal werd: “De Bonte Bok”. Op een uithangbord met een geschilderde bonte bok werd dat aangegeven.
Ga rechtsaf richting de brug. Ga linksaf over de brug en volg rechtdoor de Hogeveensweg.
Na ±200m rechtsaf het pad volgen al slingerend door het landschap. Uiteindelijk komt u bij
het fietspad uit. Ga rechtsaf en volg het fietspad. ±200m voordat het fietspad de Jan Jonkmanweg bereikt, gaat u linksaf het wandelpad in (zie kaart). Volg het pad naar de Kerkelaan.

Swalkrûtes

Ga op de Kerkelaan rechtsaf. Na ±100m linksaf het bospad in (achter de bunGalows langs). Volg het
pad tot de Bisschoplaan. Ga daar linksaf richting Katlijk.
Op de kruising in Katlijk rechtdoor de W.A. Nijenhuisweg volgen. ±300m voor de kruising met de Hogeveensweg (zie kaart) linksaf het bos in. Het pad volgen tot de verharde weg. Op het verharde pad gaat u
rechtsaf naar de Hogeveenseweg. Ga op de Hogeveenseweg rechtsaf. Op de kruising met de W.A. Nijenhuisweg gaat u linksaf. Volg de weg met de bocht mee. Voorbij de bocht gaat u rechtsaf en volgt u het
fietspad ± 500m. Volg de bosrand. Aangekomen bij het onverharde pad gaat u linksaf (zie kaart).
Volg het pad naar de Compagnonsvaart. Aangekomen bij de vaart Gaat u linksaf en volgt u de vaart
terug naar Bontebok en het dorpshuis (maakt niet uit aan welke kant van de vaart u wandelt)
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