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Routebeschrijving Fietsroute Wierden 1 met een bezoek aan het Wierdenmuseum te
Ezinge. Afstand : 35 km.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor TE= terug
Startlocatie en finish Ubbo J. Mansholtplein Winsum (locatie NS Station en Busstation).
Extra vermelding in de tekst.
• 15 Wierden en overige bijzonderheden aangeduid met kleine letter.
• Horeca Winsum inspringend in de tekst.
1. RD. Staand voor net NS station aan de Mansholtplein rechtdoor de Stationsweg inslaan.
2. LA. Aan het eind van de Stationsweg linksaf de Hoofdstraat W inslaan dat even later overgaat in
Bellingeweer.
3. LA. Na Bellingeweer huisnr. 25 linksaf het pad naar de begraafplaats inslaan.
a. Wierde van Bellingeweer.
4. TE. Terugfietsen naar de weg Bellingeweer.
5. LA. Linksaf de Bellingeweer vervolgen.
6. LA. Linksaf De Borgweg inslaan aan het eind van Bellingeweer.
7. RA. De 4e afslag rechts nemen en de Zijlvestweg inslaan.
8. RA. Na de spoorwegovergang rechtsaf op de kruispunt van paden.
b. Ripperdawierde.
9. RA. Aan het eind van het pad rechtsaf de Meeden inslaan.
10. LA. Linksaf het fietspad inslaan voor de provinciale weg.
11. RA. Na 10m rechtsaf de provinciale weg oversteken via de vluchtheuvel.
12. LA. Na het oversteken linksaf het fietspad inslaan langs de provinciale weg.
c. Tijum na 100m ziet u aan uw rechterhand de wierde Tijum liggen
d. Valcum na 1 km ziet u aan uw rechterhand de wierde Valcum liggen
13. RA. Na 2.5 km rechtsaf en de Karspelweg inslaan naar Groot Wetsinge.
e. Wierde Groot Wetsinge
14. LA. Linksaf het smalle fietspad inslaan dat na 400m overgaat in de Valgeweg.
f. Kerkje van Klein Wetsinge met panoramadak en horecabestemming.
15. RD. Waar de Valgeweg weer overgaat in het fietspad.
16. RD. Aan het eind van het fietspad rechtdoor gaan en de Valgeweg vervolgen dat even later overgaat in
het Hoogpad.
g. Wierde van Sauwerd met de verdwenen kerk van Sauwerd en het aangrenzen borgterrein van de
voormalige Onstaborg.
17. RA. Na de bocht gaat het Hoogpad over in de Oude Kerkstraat en dan rechtsaf de Schuttersweg inslaan.
18. LA. Linksaf de Burchtweg inslaan aan het einde van de Schuttersweg.
19. RA. Rechtsaf het fietspad lange de provinciale weg inslaan aan het einde van de Burchtweg.
20. RA. Na 1 km rechtsaf de Hekkumerweg inslaan.
21. RD. Waar de Hekkumerweg een scherpe bocht naar links maakt rechtdoor gaan het fietspad inslaan.
22. LA. Linksaf de brug over het reitdiep nemen en het fietspad vervolgen.
23. RA. Rechtsaf aan het eind van het fietspad.
24. LA. Na 25m linksaf het fietspad inslaan.
25. RD. Na de brug over het Aduarderdiep rechtdoor het fietspad inslaan.
26. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Meedenerweg inslaan.
27. RA. Na Meedenerweg 19 rechtsaf de Meedenerweg inslaan.
28. RA. Het eerst volgend fietspad rechtsaf inslaan.
h. 4-wierdenpunt na de derde bocht naar links in het fietspad komt u op een punt waar 4 wierden in
het landschap zichtbaar zijn: Beswerd, Suttum, Hardeweer en Fransum
29. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Fransumerweg inslaan naar Fransum
i. Wierde Fransum met de `kerk van Fransum.
30. TE. De Fransumerweg vervolgen.
31. RA. Op de eert volgende t-splitsing rechtsaf de Zuiderweg inslaan.
32. LA. Aan het eind e van de Zuiderweg in Ezinge linksaf de Nieuwe Streek inslaan.
33. RD. De Nieuwe Streek gaat over in de van Swinderenweg.
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j. Wierdenmuseum van Swinderenweg 10.
34. TE. Het stuk tot aan de brug terugfietsen.
35. LA. Linksaf de brug nemen en de Torenstraat inslaan.
k. Wierde van Ezinge met de kerk.
36. LA. Bij de kerk aan het eind van de Torenstraat linksaf het onverharde pad inslaan.
37. RA. Aan het einde van dit pad rechtsaf het fietspad ( met toegangshek) inslaan.
38. RA. Aan het eind van dit pad rechtsaf de Schoorsterweg inslaan (toegangshek).
39. LA. Op de eerst volgende kruising linksaf de Terpstraat inslaan.
40. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Notweg inslaan.
41. LA. Aan het einde van de Notweg linksaf de Allersmaweg inslaan.
42. RD. Waar de Allersmaweg een scherpe bocht naar links maakt rechtdoor het fietspad het Lucaspad
inslaan.
43.RD. Op de volgende t splitsing rechtdoor gaan en de Zijlvestweg inslaan.
44. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Oosterweg inslaan.
45. RA. In Feerwerd de 1e afslag rechts de Aldringastraat inslaan.
46. LA. Linksaf de Valgeweg inslaan aan het eind van de Aldringastraat.
l. Wierde van Feerwerd met kerk.
47. LA. Na de brug aan het eind van de Valgeweg linksaf de Torensmaweg inslaan.
48. LA. In Garnwerd linksaf voor de kerk langs de Burg. Brouwerstraat inslaan.
m. Wierde van Garnwerd met St.Liudgerkerk.
49. LA. Op de t-splitsing linksaf de Burg. Brouwerstraat blijven volgen die bij het Reitdiep overgaat in de
Hunzeweg.
50. LA. Bij de brug over het Reitdiep linksaf de Hunzeweg inslaan.
51. LA. Meteen na de brug linksaf het fietspad inslaan.
52.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf.
53. RA. Na 25 m rechtsaf het fietspad vervolgen.
54. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Schillegehamsterweg inslaan richting Winsum.
55. LA. Net voor de sportvelden linksaf het fiets/voetpad inslaan.
56. LA. De toegangsweg naar de camping restaurant Marenland inslaan.
57. TE. Terug fietsen naar begin punt toegangsweg camping.
58. LA. Linksaf de Wierdaweg inslaan.
59. LA. Het schelpenpaadje inslaan waar de Wierdaweg een bocht naar links maakt.
60. RA. Op de t-splitsing rechtsaf het Wipopad inslaan dat onder de viaduct door gaat.
61. RA. Een bocht van 180 graden maken en het pad naar de viaduct inslaan.
62. RA. Het fietspad op het viaduct rechtsaf inslaan.
63. RA. Na de viaduct rechtsaf de Westerstraat inslaan.
64. LA. Het Kerkpad inslaan bij de parkeerplaats van het Kinderboekenhuis.
65. LA. Op de t-splitsing bij de kerk en het Kerkpad vervolgen.
n. Wierde van Obergum en Nicolaaskerk Obergum.
66. RA. An het eind van het Kerkpad rechtsaf de Lijnbaan inslaan.
67. RA. De hoofdstraat inslaan aan het eind van de Lijnbaan.
Lunchroom en cafetaria Anytime.
Pizzeria LA Sicilia ( 50m links van de t-splitsing)
Cafe The Corner ( 50m links van t-splitsing)
68. LA. Na de brug de Boog linksaf de Hoofdstraat W inslaan.
Cafe J&A
Herberg de Gouden karper
Cafe bar The Jolly Cat,
Bistro de refter (even verder op het plein)
Cafetaria t’ Centrum (even verder op het plein)
69. LA. De Havenstraat inslaan.
o. Wierde van Winsum met het Jacobijnenhuis of voormalig Abtenhuis van het Klooster op de hoek
Hoofdstraat/Havenstraat.
70. LA. De Kerkstraat inslaan aan het eind van de Havenstraat (die aan het eind nog een bocht maakt naar
links.
71. RA. Na 25m rechtsaf de Kerkstraat vervolgen dat na de bocht naar rechts overgaat in de Borgweg.
72. Eindbestemming NS Station Winsum.

