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9. Wandelroute
 Wezup - Wezuperbrug



De brink in Wezup

Wezup - Wezuperbrug
Startlocatie

De brink in Wezup

Wandelafstand

7,1 kilometer

1. Loop op de Wezuperstraat, met de 

 rug naar café-restaurant Hegen naar 

 rechts en sla na 200 meter rechtsaf de 

 Veendijk op. De asfaltweg gaat verderop 

 over in een klinkerweg en later in 

 een betonpad. 

2. Blijf dit betonpad met de bocht naar 

 links volgen. Het gaat over in een 

 zandweg met ernaast een fietspad.

3. Volg het zandpad met het fietspad het 

 bos in en loop rond het vennetje. 

4. Sla, waar het fietspad naar rechts gaat, 

 linksaf en vervolg het zandpad langs 

 het vennetje.

5. Ga daarna rechtsaf het bospad in en 

 volg dit tot de T-splitsing. Sla hier 

 rechtsaf en loop door tot de viersprong.

6. Ga bij de viersprong rechtsaf en volg 

 de verharde weg met veldkeien tot je 

 in de verte een driesprong ziet met 

 een prullenbak. Neem daar het paadje 

 met de wit-rode Pieterpad-markering 

 naar links. 

 Het Pieterpad is de bekendste 

 langeafstandswandelroute van 

 Nederland. De route voert van Pieterburen 

 in Groningen naar de Sint-Pietersberg 

 bij Maastricht. De route is 499 kilometer 

 lang, onderverdeeld in 26 etappes. Het 

 pad is ontworpen door de Tilburgse Toos 

 Goorhuis-Tjalsma en de Groningse 

 Bertje Jens. Van 1978 tot 1983 maakten de 

 vriendinnen tal van wandelingen om de 

 route uit te stippelen.

11. Loop op de Wezuperstraat, met de  W W Het Pieterpapadddd is dede bekendste1

Vanuit het esdorp Wezup, een satellietdorp van de voormalige gemeente 

Zweeloo, gaat de route door de oude ontginningen, weide en bossen, 

naar de Wezuperbrug, de brug over het Oranjekanaal. Deze werd in 1861 

geopend. Er kwam een laad- en loskade, waarbij de eerste bewoners zich 

vestigden. Net als Wezup heeft Wezuperbrug zo’n tweehonderd inwoners. 

Horeca

Zowel in Wezup als in 

Wezuperbrug is horeca aanwezig

Parkeerplaats

Bij café-restaurant Hegen, 

Wezuperstraat 15



Le pont perdu van Joost Barbiers

7. Ga op de viersprong rechtsaf en volg 

 het Pieterpad tot aan de akkers. Hier 

 zie je schuin links de bebouwing van 

 Wezuperbrug al liggen.

8. Sla rechtsaf en volg de bosrand. 

 Ga kort daarop linksaf en daarna weer 

 naar links. Je verlaat het Pieterpad. 

9. Ga linksaf een zandweg op, dwars over 

 de akkers, tot aan de verharde weg, 

 de Brugstraat.

10. Sla hier rechtsaf en loop via het fietspad 

 tot over de brug van het Oranjekanaal.

 Aan de rechterkant heb je een pluktuin 

 De Fruittuin.

 Als je iets doorloopt naar de brug, 

 zie je het kunstbeeld van Joost Barbiers: 

 Le Pont Perdu, de verloren brug. 

 Ofwel, een brug die de andere oever 

 nooit bereikt. Dit verwijst naar de 

 ophaalbrug uit de tijd dat er nog veel 

 scheepvaart door het Oranjekanaal ging.

11. Ga rechtsaf, het Oranjekanaal NZ op 

 en loop door tot huisnummer 11, 

 het dorpshuis D’aol Schoelstee van 

 Wezuperbrug. 

12. Het dorpshuis is het einde van 

 deze route.
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