
 
 

Routewijzigingen Westerborkpad (1e druk 2017) 
Laatste aanpassing: 19-05-2023 
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Een opmerking betreffende de rolstoelroute: Deze markering hoort 
bij eerdere edities van de routegids. Met het uitgeven van de nieuwe 
routegids is er besloten de markering niet meer te onderhouden. De 
routebeschrijving is zodanig dat u de route goed kunt volgen. 

 
Tracering 29 mei 

2018 

46 | - | 05 
 

De aangegeven afstand van 5,5 km bovenaan het kaartje is onjuist. 
Op de kaart zelf is dat ook duidelijk te zien.  

De afstand is ongeveer 7,5 km! Tracering 14 sep 
2018 

53 | 6 t/m 9 | 08 
 

Vervang de volgende tekst: “(…) en onder het spoorviaduct door. (…) 

 t/m (…) Volg het graspad (…)”  

Nieuwe tekst: (…) en onder het spoorviaduct door. Nu 1e weg 
linksaf, Meerkade. Na 150 m rechtsaf en voor het water weer 
linksaf. Volg het graspad (…) 

Tracering 27 aug 
2020 

65 en 67 | 3 (op p.65 
t/m 11 (op p.67) | 14 
en 15 

 
De werkzaamheden zijn afgerond en daardoor moet de volgende 
tekst worden vervangen: ”De Oude Amersfoortseweg vervolgen en 
linksaf, (…) t/m (…) Einde pad (op dubbele bosweg) linksaf (…)” 

Nieuwe tekst: De Oude Amersfoortseweg vervolgen en op het 
einde rechtsaf naar de tunnelingang voor fietsers en 
voetgangers. Linksaf door de tunnel en halverwege rechtsaf de 
trap op. Deze komt uit op de Mussenstraat. Op het einde 
rechtdoor over het fietspad langs de spoorbaan. Deze gaat 
onder een ecoduct en een verkeersviaduct door. Na een bocht 
naar links het eerste pad rechtsaf, over een wildrooster. Op 
het einde rechtsaf, Dr. Albert Schweitzerweg en steek de 
spoorbaan over. Op de eerste kruising linksaf. Eerste pad 
rechtsaf en daarna eerste pad linksaf. Aan het einde rechtsaf 
slaan naar vijfsprong (15). Op brede kruising rechtdoor. Op 
brede splitsing linksaf en aan het einde rechtsaf. Op kruising 
linksaf. Dit bospad (Slingerdreef) tot het einde volgen. Einde 
pad (op dubbele bosweg) linksaf (…) 

Tracering 31 mrt 
2023 

73 | 18 | 18 
 

LET OP: De route door Kamp Amersfoort (Nationaal Monument) is 
niet/zeer beperkt gemarkeerd. We raden u aan de tekst en het 
kaartje van het routeboekje te gebruiken. 

 
Tracering 23 mrt 

2018 
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83 | 9 t/m 11| 23 
 

De route is aangepast aan het wandelnetwerk. Vervang daarom de 
volgende tekst: “Bospad steeds volgen, (…) t/m (…) Eerste weg 
linksaf, Hellerweg, (…)” 

Nieuwe tekst: Bospad volgen, na bos door heideveld, op het 
eind linksaf, Broekermolenweg. Dan direct linksaf, Hellerweg, 
(…)   

Tracering 29 dec 
2022 

89 | 17 t/m 19 | 26 
 

Vervang de volgende tekst: ”Na viaduct op klinkerpad (…) t/m 
achtereenvolgens Ariadreef, Rapdreef, Rappad.”  

Nieuwe tekst: Na viaduct rechtsaf, fietspad (Klassiekpad) 
richting centrum. Einde fietspad rechtdoor, Rapdreef, Rappad. 

Tracering 9 dec 
2022 

101 | 1 en 2 | A3 
 

De Pas-Op weg is tot ca. medio maart 2018 afgesloten wegens 
werkzaamheden. 

Bij P-21083 rechtsaf en bij bocht naar links dit brede bospad 
volgen tot N795 daar linksaf naar oorspronkelijke route. 

Tracering 29 jan 
2018 

103 | 13 | 30 
 

Bij Nunspeet is de route geblokkeerd. Vervang de volgende tekst: 
“(…) rechtdoor pad vervolgen. U steekt twee keer een weg over. Volg 
(…)” 

Nieuwe tekst: (…) rechtdoor pad vervolgen. U komt bij een 
verkeersweg. Steek deze over en ga aan de overkant meteen 
linksaf op het fietspad. Steek vervolgens op de rotonde de 
verkeersweg over via het fietspad en ga rechtsaf. Volg (…)  

Tracering 2 mei 
2022 

115 | 3 - 8 | 33  
 

In de zomermaanden juli en augustus is het hek van het Landal 
Landgoed 't Loo gesloten vanwege overlast van de plaatselijke jeugd. 

Volg in deze periode de markering van het klompenpad dan 
komt u vanzelf weer op de route. 

Tracering 17 feb 
2022 

129 | 4 t/m 6 | 40 
 

De route is aangepast aan het wandelnetwerk. Vervang de volgende 
tekst: “Op kruising met Uithofsweg rechtdoor, (…) t/m (…) aan het 
eind linksaf, Spoordijk.” 

Nieuwe tekst: Op kruising met Uithofsweg rechtsaf, 
Uithofsweg. Eerste weg linksaf, nog steeds Uithofsweg. Eerste 
weg linksaf, Spoordijk. 

Tracering 19 feb 
2023 

131 | 4 en 5 | 41 
 

De situatie bij ‘t Wiede Gat is veranderd. Vervang de volgende tekst: 
“Na slagboom eerste pad linksaf, breed zandpad.” 

Nieuwe tekst: Op parkeerplaats linksaf door hondensluis. Na 
100 m rechtsaf. Bij toegangshek hondenspeelbos verlaten en 
linksaf. 

Tracering 6 dec 
2022 

135 | 7 t/m 16 | 43 
 

De route is gecorrigeerd en verlegd. Vervang daarom de volgende 
tekst: “Op kruising linksaf, Touwstraat (…) t/m (…) Y-68377/1. Ga 
door de tunnel en (…)” 

Nieuwe tekst: Tweede straat linksaf, Touwstraat (na 20 m 
rechts een infobord en links een schilderij van het interieur 
van de voormalige synagoge). Ga voorbij de kruising schuin 
rechtsaf het park in (Slotplantsoen), links is het Joods 
monument [55/56]. Daarna rechtsaf naar de Noteboomstraat. 
Kruising negeren, gaat over in Vledderstraat. Tweede straat, 
bij Y-68378/1, rechtsaf, Het Vledder. Het Vledder rechtdoor 
naar Doornbosdwarsstraat. Ga door de tunnel en (…) 

Tracering 3 mei 
2023 
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147 | 10 t/m 18 | 49 
 

De tekst in de gids is niet helemaal juist. Vervang daarom de 
volgende tekst: “Bij bord ‘Oude Diep route’ rechtdoor. (…) t/m (…) 
Voor wei-/bouwland rechtsaf.” 

Nieuwe tekst: Bij bord ‘Oude Diep route’ rechtdoor, zijpaden 
negeren. Op kruising linksaf, pad vervolgen tot monument 
Spaarbankbos [62]. Na bezichtiging van dit monument 
hetzelfde pad terug volgen. Op kruising rechtdoor, volgende 
kruising (tussen palen door) ook rechtdoor. Het pad maakt 
een bocht naar rechts (waar een pad van links komt) en 
daarna gelijk op een splitsing links aanhouden. Op kruising 
rechtdoor, heuveltje over. Na heuveltje direct linksaf, smal 
paadje richting wei-/bouwland. Voor wei-/bouwland rechtsaf. 

Tracering 2 mrt 
2023 

      

148 en 150 | - | 50 en 
51 

 
LET OP: Halte Kremboong is opgeheven! 

 
OV 12 nov 

2021 

      

151 | 5 t/m 9 |51 
 

Een deel van dit traject staat soms onder water en is vaak erg 
modderig. Vervang daarom de volgende tekst: Ëerste pad rechtsaf, 
graspad. (…) t/m (…) en schelpenpad vervolgen.” 

Nieuwe tekst: Bij het bord ‘P Vam-berg zuid’ rechtsaf het 
verharde fietspad op. Het fietspad helemaal uitlopen tot 
splitsing en hier rechtsaf. Bij kp55 linksaf schelpenpad volgen. 

Tracering 18 mei 
2023 

153 | 2 t/m 6 | 52  
 

De route is verbeterd en ook gewijzigd vanwege wateroverlast, 
vervang daarom de volgende tekst: “Loop daarna hetzelfde pad (…) 
t/m (…) betonpad ruim 900 m vervolgen.” 

Nieuwe tekst: Ga na de Blinkerd door het houten klaphek en 
volg linksaf het schelpenpad naar beneden. Bij het volgende 
hek verharde weg oversteken en aan de overkant linksaf door 
het hek. Vóór water bij prullenbak en bank links aanhouden. 
Bij de dam rechtsaf, water oversteken (Vamweg) en gelijk 
linksaf betonpad ruim 900 m vervolgen. 

Tracering 18 mei 
2023 

      

157 | 10 t/m 13 | 54 
 

Er is een blokkade ter hoogte van de Molenstraat vanwege 
werkzaamheden. Vervang de volgende tekst: “Aan het eind van het 
pad (…) t/m (…) linksaf, Klateringerweg (…)” 

Nieuwe tekst: Op kruising met Molenstraat rechtsaf en 
vervolgens het spoor over. Direct linksaf het spoor volgen over 
een pad. Bij de volgende spoorwegovergang weer linksaf, 
Klateringerweg (…) 

Tracering 30 april 
2022 
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161 | cursieve tekst | 
56 

 
Bus vanaf Westerbork. In het boekje staat op pag 161 vermeld dat er 
in het week-end 1x per uur een bus (lijn 522) rijdt tussen het 
Herdenkingscentrum en station Assen. Deze verbinding is 
OPGEHEVEN. Om van het OV gebruik te maken moet men 
teruglopen naar Hooghalen en vandaar kan men de hele week naar 
zowel Assen als Beilen. (QBuzz lijn 22). 

 
Openbaar 
Vervoer 

29 mei 
2018 

 


