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Routebeschrijving Fietsroute Taalroute route 21 km
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor TE= terug
Startlocatie en finish Ubbo J. Mansholtplein Winsum (locatie NS Station en Busstation).
Korte intro.
Winsum is een heel oud dorp maar bestaat eigenlijk uit drie dorpen: Winsum zelf, Bellingeweer en
Obergum. Alle drie dorpen zijn wierden van voor de jaartelling. Wierden zijn kunstmatige verhoogde
plaatsen (vaak op natuurlijke hoogte als een oeverwal) om droge voeten te houden bij opkomende vloeden.
De wierden zijn ontstaan in de periode 500 v. Chr. tot ongeveer 400 n Chr.
Extra vermelding in de tekst.
• Taalroute aangeduid met kleine letter.
• Horeca inspringend in de tekst.
Infobestand.
Download het infobestand. Hier vindt u uitgebreide informatie over de cultuurhistorie en het eeuwenoud
landschap. De Groningse gedichten worden ook voor u vertaald in het Nederlands.
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RA. Staand met de rug naar het station op het Ubbo Mansholtplein slaan we rechtsaf.
LA. Linksaf het fietspad tussen de school en het fietsenhok inslaan dat even later langs de kerk gaat.
RD. Aan het eind van dit pad rechtdoor de Kerkstraat inslaan.
RA. Aan het eind van e kerkstraat rechtsaf de Hoofdstraat inslaan.
LA. Op de volgende t splitsing linksaf de Geert Reindersstraat inslaan.
RA. Op de volgende kruising rechtsaf de Regnerus Preadiniusstraat inslaan.
RD. Op het dorpsplein rechtdoor en naar de brug de Boog fietsen.
LA. Op de volgende kruising linksaf de Westersestraat inslaan.
RA. Rechtsaf het Kerkpad inslaan naast de parkeerplaats.
LA. Op de t-splitsing linksaf het kerkpad vervolgen dat langs de kerk gaat.
RD. Aan het eind van het Kerkpad rechtdoor de Lijnbaan inslaan.
LA. Linksaf de Wierdaweg inslaan aan het eind van de Lijnbaan.
LA. Voor de rotonde linksaf de Parallelweg inslaan.
RA. Rechtsaf het fietspad langs de Rotonde inslaan en de provinciale weg oversteken.
LA. Na de rotonde linksaf de Schouwerzijlsterweg inslaan.
RA. Buiten het dorp rechtsaf het fietspad langs de Mensingeweersterloopdiep inslaan.
RA. Rechtsaf bij Maarhuizen.
RA. Meteen na de boerderij het (smalle) fietspad inslaan.
RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Winsumerstraatweg inslaan.
LA. Ca. 200m voor de rotonde de Provinciale weg oversteken.
LA. Linksaf de parallelweg langs de N361 inslaan.
RA. De 1e afslag rechtsaf nemen en de Maarhuizerweg inslaan richting Baflo.
RA. Het fietspad rechtsaf inslaan in Baflo en de provinciale weg oversteken.
LA. Linksaf de Winsumerweg inslaan.
RA. Rechts aanhouden en de Winsumerweg vervolgen (niet: helemaal rechtsaf en de Margrietlaan
inslaan).
26. LA De eerst volgende afslag links nemen en de Gebr. Gootjesstraat inslaan.
27. RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Heerestraat en den Warfumerweg inslaan.
28. RA. Bij de volgende kruising de Klapperhornsterweg in Rasquert inslaan.
29. RD. Bij de volgende kruising rechtdoor gaan en de Boendersgang inslaan.
30. LA. Linksaf de Gloep inslaan aan het einde van de Boendersgang.
31. RA. Bij de volgende t splitsing van paden rechtsaf de Azingaweg inslaan.
32. LA. Aan het einde van dit pad linksaf de Meijmaweg inslaan.
33. RA. De eerst volgende afslag rechts de Matthenesserweg inslaan dat na 100m overgaat in een fietspad.
a. Taalroute.
34. LA. Op de volgende t splitsing van fietspaden en wegen linksaf het spoor oversteken en en Oude
Kievesterweg inslaan.
35. LA. Na de brug en aan het einde van de Oude Kievesterweg linksaf de Hammelandsterweg inslaan.
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36. RA. Na 50m rechtsaf de Kievesterweg inslaan en deze 2,5 km blijven volgen en da top het eind overgaat
in een fietspad achter het gemaal langs.
37. RA. Op de t splitsing van fietspaden rechtsaf het fietspad de Molenweg inslaan dat na de brug overgaat in
het fietspad de Terweerweg en dit fietspad ca. 2km volgen.
b. Taalroute
38. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Tinallingerweg inslaan.
39. RA. Rechtsaf de Tjarda van Starkenborghweg inslaan.
40. RD. Rechtdoor gaan in de 1e bocht en het fietspad de Gruijsweg inslaan.
c. Taalroute
41. LA. Op de eerst volgende t-splitsing linksaf de Tjarda van Starkenborgweg inslaan.
42. RA. Na huisnr. 3 van de Tjarda van Starkenborghweg rechtsaf het fietspad inslaan.
43. RA. Rechtsaf aan het einde van het fietspad. Een gedeelte van dit pad is niet verhard en kan bij erg nat
weer slecht begaanbaar zijn.
44. LA. Linksaf de Abbeweersterweg inslaan.
45. RA. Rechtsaf de Onderdendamsterweg inslaan aan het eind van de Abbeweersterweg (fietspad nemen).
46. LA. Bij de rotonde in Winsum Linksaf de Geert Teislaan inslaan.
47. LA. Na de brug linksaf de J.H. Neuteboomweg inslaan.
48. RA. Na Huisnr 6 rechtsaf slaan en het fietspad met de brug nemen.
49. RA. Na de brug rechtsaf de Johan Dijkstrasingel inslaan.
50. RA. Na huisnr. 64 rechtsaf slaan het fietspad en de brug nemen.
51. RD. Na de brug rechtdoor de `Georg Martenslaan inslaan.
52. RD. De Braaksterlaan inslaan na de kruising met de Ploeg.
53. RD. Rechtdoor gaan waar de Braaksterlaan overgaat in de Onderdendamsterweg.
54. LA. Na het spoor de 6e afslag links de Hoofdstraat O(bergum) inslaan
Cafe The Corner
Pizzeria La Sicilia
Snackbar en lunchroom Anytime.
55. RA. Na de brug de Boog linksaf de Hoofdstraat W(insum) inslaan.
Cafe J&A
Herberg de Gouden Karper
Cafebar The Jolly Cat
Even verder op het plein:
Bistro Refter
Snackbar ’t Centrum
56. LA. Linksaf de Havenstraat inslaan.
57. RA. Rechtsaf bij het Chinees restaurant.
58. LA. Linksaf de Kerkstraat inslaan.
59. RA. Dan rechtsaf sla om op de Kerkstraat te blijven.
58. RD. Na de flauwe bocht gaat de Kerkstraat over in de Borgweg.
Eindbestemming NS Station Winsum.
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