
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heemkundekring ‘Echter Landj’ 

Landschapsroute Doort 
 

Deze wandeling is een aanvulling op het Jaarboek nr. 15 van de Heemkundekring ‘Echter Landj’ 

dat helemaal gewijd is aan het gebied van de Doort – Taterbosch. Ze doen zoveel mogelijk 

plaatsen aan die in de verschillende artikelen zijn beschreven. Langs de route zijn enkele 

informatieborden geplaatst met extra achtergrondinformatie (ook via QR-codes) over het 

landschap, de natuur- en de cultuurhistorie. 

 

Er zijn twee wandelroutes uitgezet, een noordelijke: de Doort-route (D) en een zuidelijke: de 

Taterbosch-route (T); zie aparte routebeschrijving Landschapsroute Taterbosch. U kunt de 

wandeling naargelang de behoefte en de conditie op verschillende plaatsen afkorten. Ook zijn 

beide routes desgewenst te combineren (zie routekaartje). De gecombineerde route (T+D) is 

ca. 11,6 km lang. 

 

De route start op de parkeerplaats in de Doort nabij de kruising Doorderweg – Lange Akkersweg 

– Bosweg (parkeergelegenheid voor een tiental auto’s). 

 

• Startpunt: parkeerplaats Bosweg (nabij KP21) 

• GPS-Coördinaten startpunt: 

o Latitude: 51.08575 

o Longitude: 5.85739 

• Landschapsroute Taterbosch, zuidelijke lus (T): 

o Lengte route T: ± 6,3 km 

• Landschapsroute Doort, noordelijke lus (D): 

o Lengte route D: ± 6,5 km 

• Combinatie routes Taterbosch en Doort 

o Lengte route T+D: ± 11,6 km 

• Verharding:  

o De route is grotendeels onverhard 

o De route is NIET geschikt voor rolstoelen en kinderwagens 

• Horeca aan de route: Geen 

 

Routebeschrijving 
De route loopt grotendeels via het knooppuntennetwerk, maar is afwijkend gemarkeerd met 

eigen routepijltjes en is slechts in één richting beschreven en gemarkeerd. 

 

 

 

 

 
Markering Taterbosch-route Markering Doort-route 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen in routebeschrijving 

KP = knooppunt, RP = routepijl (op paaltjes of op verkeersborden), LA = links, RA = rechts, RD = 

rechtdoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routebeschrijving Doort-route (D; ± 6,5 km) 

• U verlaat de parkeerplaats richting Doorderweg en gaat RA naar KP21. 

• Via klaphek (RA) naar KP20 ( links ziet u De Wielewaal).  

• Bij KP20  langs beek RD richting KP26. 

• Bij de eerste mogelijkheid LA tussen weilanden. 

Wandelaars die de Taterbosch- en Doort-routes willen combineren, volgen tot dit punt de 

routebeschrijving en RP’s van de Taterbosch-route (pijltjes met een T) en volgen vanaf hier 

de routebeschrijving en RP’s van de Doort-route (pijltjes met een D).   

• Door twee klaphekjes R aanhouden richting bos. Over kronkelend bospad.  

• Bospad draait LA, blijven volgen tot op kruising paden met rechts RP. 

• Hier RA over veldweg tot aan asfaltweg (Doorder Veldweg). 

• Hier RA richting rustbank bij KP97.  

• Bij KP97 volg pad richting KP24 langs akker (rechts) en talud (links). 

• Bij RP LA het bos in. 

•  Bij RP (blauwe paal), volg bospad (RA) tot aan klaphekje bij grindpad. 

• Hier LA langs beekje (Kanjelbeek). U komt aan asfaltweg (Gebroekerdijk). 

• Bij KP24 richting KP99 (RD). U loopt het gehucht Gebroek binnen. 

• Bij KP 99 RA richting KP93. 

• Bij KP93 LA (= Hammerweg) richting KP92.  

• Grindpad volgen tot asfaltweg (Doorderweg)/KP92, hier over fietspad LA richting 

KP97/KP80. 

• Bij volgende paal van KP92 RA richting KP80. Steek voorzichtig asfaltweg over. Volg hierna 

het grindpad tot KP80.  

• Bij KP80 richting KP56 (RD)  aan het einde grindpad volg RP. U loopt langs de plassen 

(links) tot aan klaphekje.  

• Na het klaphekje LA (de KP-route gaat hier naar rechts). U loopt nu langs de Middelsgraaf. 

• Pad langs Middelsgraaf volgen tot bij RP. 

• Hier LA richting bos. 

Op dit punt kunt u de route eventueel afkorten door RD verder te lopen langs de 

Middelsgraaf. Na het klaphekje en oversteken van de asfaltweg (Doorderweg) bij KP21 

RA tot aan de parkeerplaats (ca. 80 m).  

• Volg RP’s, door het bos tot net voorbij een toeristisch infopaneel.  

• Bij de 1e RP voorbij het infopaneel RD (niet LA over de vlonder!). 

• Bij driesprong RA. Volg het slingerende bospad ca. 200 m tot aan prikkeldraad.  

• Hier het pad naar links vervolgen tot aan asfaltweg (Doorderweg). 

• Steek de weg voorzichtig over en ga RD het bos weer in. 

• Bij RP bij 4-sprong RA. 

 

Markeringen knooppuntennetwerk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verderop RA en dan direct LA aanhouden.  

• Pad langs prikkeldraad vervolgen tot KP20. 

• Bij KP20 richting KP21 (RA) langs de Middelsgraaf en observatiepost De Wielewaal.  

• Na het klaphekje bij KP21, verder naar KP25 (LA) na ca. 80 m bereikt u de 

parkeerplaats; het eindpunt van de landschapsroute door de Doort. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


