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Routebeschrijving Fietsroute Kust 1

Secretariaat OVWinsum:
info@ovwinsum.nl

52 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.
• Cultuurhistorische en waardevolle architectonische paden gebouwen en worden aangeduid met een
hoofdletter.
• Horeca Winsum inspringend in de tekst.
Infobestand.
Download het infobestand. Hier vindt u uitgebreide informatie over de cultuurhistorie en het eeuwenoud
landschap. De volgorde is exact gelijk aan de volgorde in deze routebeschrijving.
1.RD. Staand met de rug naar het station op het Ubbo Mansholtplein rechtdoor gaan de Stationsstraat in.
2. RD. Bij de kruising met Hoofdstraat W rechtdoor de Postgang in.
3. LA. Aan het eind van de Postgang linksaf slaan.
4. RA. Na 20m rechtsaf de Priorstraat inslaan.
5. RD. Rechtdoor gaan bij de voetgangersoversteek met verkeerslichten en de provinciale weg oversteken.
6. RD. Rechtdoor het parkeerterrein oversteken.
7. De Wierdaweg maakt vervolgens bij de voetbalvelden een scherpe bocht naar links.
8. RA. Rechtsaf slaan op de eerst volgende kruising met de Schillegehamsterweg.
9. RA. Na boerderij Kleikracht rechtsaf het fietspad inslaan richting Schaphalsterzijl en Schouwerzijl.
a. Schaphalsterzijl
10.LA. Na de sluizen van Schaphalsterzijl op de t-splitsing linksaf slaan de dijk Schaphalsterzijl vervolgen
naar Schouwerzijl.
11. LA. In Schouwerzijl linksaf slaan op de eerst t-splitsing en de Zijlvestweg volgen. Deze weg gaat buiten
het dorp over in Schouwen.
b. Schouwerzijl.
13. RD. Bij de t-splitsing rechtdoor gaan en de baron van Asbeckweg inslaan.
14. RA. In Warfhuizen net voor de brug rechtsaf de Vaartzijde Oost inslaan dat na de brug over de Kromme
Raken na 400m overgaat in een fietspad.
c. Bos Abel Stok.
15. RA. Rechtsaf de Mernaweg inslaan aan het eind van het fietspad bij het gemaal Abel Stok.
16. RD. Rechtdoor bij de t-splitsing en de Mernaweg vervolgen.
17. RA. Na 25 m rechtsaf het fietspad inslaan richting Eenrum.
18. LA. Vlak voor de Eenrumermaar linksaf het fietspad inslaan richting Kloosterburen/Pieterburen.
d. Voormalige estuarium van de Hunze.
19. RA. Bij de t-splitsing van fietspaden met de strook bos rechtsaf richting Pieterburen.
20. LA. Bij de eerst volgende t-splitsing linksaf de Molenweg inslaan.
21. LA. Bij de volgende t-splitsing links aanhouden en de Westerseweg inslaan dat even later overgaat in de
Oude Dijksterweg.
e. Oude Zeedijk Oude Dijksterweg.
22. RA. Rechtsaf het fietspad, de Pieterbuurstermaarpad, naar Pieterburen inslaan in de flauwe bocht naar
links.
23. RD. Rechtdoor gaan op de eerst volgende t-splitsing van fietspaden
f. Zeehondencentrum.
24. LA. Aan het eind van het pad langs de kerk en camping linksaf de Hoofdstraat inslaan.
g. Bezoekerscentrum Noordkust van Het Groninger Landschap.
25. RA. Rechtsaf het Dijksterpad inslaan na hoofdstraat nr. 69 en dit pad volgen tot aan de zeedijk.
h. Slaperdijk
26. RA. De weg onder aan de zeedijk ca. 8 km volgen.
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U kunt ook aan de zeekant fietsen alleen dan komt u wel regelmatig hekken tegen die u moet openen
en sluiten.
i. Zeedijk, kwelders en slikken.
j. Klutenplas. Halverwege het traject langs de dijk bevindt zicht de Klutenplas een brakwaterplas met
veel vogels.
27. RA. Bij Noordpolderzijl rechtsaf de weg inslaan langs het Zielhoes; een voormalig dijkbewakingshuis
met nu een horecabestemming.
k. Noorpolderzijl.
28. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Middendijk inslaan.
l. Hoge bruggen.
29. LA. De 1e afslag links nemen en de Noordpolderweg inslaan.
30. RA. Op de volgende kruising rechtsaf de Oudendijk inslaan.
31. RA. Op de volgende kruising rechtsaf en de brug oversteken.
32. LA. Linksaf na de brug de Oudendijk vervolgen.
33. RA. Rechtsaf het fietspad de Witrokkenpad inslaan nadat de Oudendijk een bocht naar links maakt.
34. RA. Rechtsaf op de t-splitsing van fietspaden.
35. RA. Rechtsaf de Westervalge inslaan aan het eind van het fietspad.
36. LA. De 2e afslag links de Oosterweg inslaan.
37. RA. De 1e afslag rechts en de Kruisweg inslaan.
38. LA. Linksaf de Streekweg inslaan aan het eind van de Kruisweg.
39. RA. De 1e afslag rechts nemen en de Andelsterweg inslaan.
40. LA. Op de volgende kruising linksaf de Andelsterweg vervolgen.
41. RA. De provinciale weg oversteken en rechtsaf de parallelweg de Warffumerweg inslaan.
42. RD. In Baflo rechtdoor op de 1e kruising.
43. RA. De eerste afslag rechtsaf en de Winsumerweg inslaan.
44. LA. De Provincialeweg oversteken en linksaf de Maarhuizerweg inslaan.
45. LA. Linksaf de parallelweg van de Winsumerstraatweg inslaan aan het eind van de Maarhuizerweg.
46. RA. Ca. 100 m voor de rotonde de provinciale weg over steken en rechtsaf de de Winsumerstraatweg
vervolgen.
47. LA. Na de boerderij in Maarhuizen linksaf het fietspad inslaan.
48. LA. Na de boerderij Enne Jans Heerd linksaf over het erf fietsen.
49. LA. Na de brug linksaf het fietspad langs de Mensingerweersterloopdiep inslaan.
50. LA. Linksaf aan het eind van het fietspad linksaf de Schouwerzijlsterweg inslaan.
51. RA. Rechtsaf het fietspad inslaan en de provinciale weg oversteken.
52. LA. De parallelweg van d provinciale weg inslaan dat even laten overgaat in een fietspad.
53. LA. Bijna aan het eind van het viaduct linksaf het fietspad inslaan.
Restaurant en terras “De Jongens uit de buurt” ; Het fietspad onder de viaduct inslaan en dan 100m
door fietsen langs het water.
54. RD. Rechtdoor de weg Winsumerdiep inslaan aan het eind van het fietspad.
55.RA. De 1e afslag rechtsaf nemen en de Wigbold Ripperdastraat inslaan.
56. LA. De 1e afslag linksaf de Kloosterstraat inslaan.
57. LA. Linksaf de Regnerus Preadiniusstraat inslaan op de volgende t-splitsing..
Snackbar t’ Centrum
Bistro De Refter
Cafe-bar J&A (aan het water)
Herberg De Gouden Karper
Cafe-bar The Jolly Cat.
58. RA. De Hoofdstraat (W) inslaan.
59. LA. De 1e afslag links de Havenstraat inslaan.
60. LA. Linksaf de Kerkstraat inslaan aan het eind van de Havenstraat.
61. RA. Na 10m rechtsaf slaan op de t-splitsing om de Kerkstraat te blijven volgen, dat na de bocht naar
rechts overgaat in de Borgweg.
Eindbestemming NS Station Winsum.

