Naam wandeling: Rondje Doorbraak [4,3km]
Omschrijving:
Vanaf de Stephanuskerk in Bornerbroek loop je een mooie route langs de Doorbraak. De route is 4,3
kilometer en is dus binnen 1 uur te wandelen. Let op: het kan zijn dat je onderweg tussen de koeien
en paarden wandelt.
Tip: Tijdens de route kom je in de buurt van Erve Peeze, neem eens een kijkje bij de bijenstal.
Startlocatie: Stephanuskerk | Bornsestraat 38, 7627 NT Bornerbroek
Parkeermogelijkheid: JA
Fietsenstalling: JA
Routebeschrijving:
1. Vanaf de kerk volgen we de Bornsetraat
tot de ingang links van het dorpsparkje en
gaan rechts het pad op. (Brevierpad)
2. Aan het einde van het pad gaan we
tegenover de schommelbank links het pad
in dit is het Brookerschoolpad.
3. Aangekomen bij de school gaan we naar
rechts bij de T-splitsing gaan we het sintel
pad op. (prachtige laan)
4. We blijven het sintelpad bij een tweetal
bochten volgen steken een straat over en
gaan verder op het pad. (Aan de linkerkant
van het pad zien we een houtsnijwerk aan
een boomstomp)
5. Aan het einde van het Sintelpad bij de
blauwe afvalbak gaan we naar rechts de
Mors op die volgen we tot de splitsing met
de kleine rotonde daar houden we links
aan.
6. Aangekomen aan de Maatkampsweg gaan
we naar rechts en volgen deze over de
onverharde weg langs Paarden en Pension
Stalling “Van der Aa” tot de kruising met
Bolscherlander.
7. We gaan linksaf de Bolscherlanden in en
gaan hier over de Doorbraak.

8. Aan de andere kant van de Doorbraak gaan
we links het pad in bij de paal van
Netwerken met het nummer U 99.
9. We blijven het pad langs de Doorbraak
volgen tot we bij de paal van Netwerken 98
komen. (Op pad staan banken waar gerust
kan worden)
10. Hier gaan we naar links en nemen de
overstap en komen zo in de Doorbraak, we
lopen naar het ponton en gaan naar de
overkant van de Doorbraak.
11. Aan de overkant gaan we naar recht over
de dijk richting Pastoor Ossestraat. (Als we
op de dijk lopen hebben we rechts het
water van de Doorbraak en links een vijver
waar het regenwater van een wijk in
Bornerbroek wordt opgevangen)
12. Aan het einde van de dijk gaan we de
overstap over, steken de Pastoor
Ossestraat over en gaan via het fietspad de
brug overnaar het poortje aan de
rechterzijde van de Doorbraak waar we in
gaan.

13. Dit pad volgen we tot de Wolbeslanden
waar we links afslaan over de brug. (Vanaf
de Brug heb je een fantastisch uitzicht over
de Doorbraak en de Groene Delta aan de
andere zijde van de Doorbraak zien we het
Erve Peeze met de prachtige Bijenstal.)
14. We blijven de Wolbeslanden volgen, met
rechts de nieuwe wijk Keerriet, tot het
fietspad linker zijde van de weg die we
ingaan.
15. Aan het einde van het fietspad gaan we
naar rechts de Pastoor Ossestraat in,
passeren Dorpscentrum “t Brookshoes en
komen zo weer bij het beginpunt.

