
 

 

Routewijziging 

Etappe Winsum - Groningen  
Kaart 4, blz 39 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte wijziging: 

Extra lengte:  

 27-05-2019 
 ja 
 nee 
 4,8 km 
 1 km 

De route tussen Winsum is gewijzigd en loopt niet meer via de (drukke) 

Garnwerderweg.  

Richting Noord - Zuid. 

kaart 4, regel 10.  

U wandelt nu tussen sportvelden door, later komt rechts weiland. Aan het einde op een asfaltweg 

rechtsaf gaan en de weg volgen met een bocht naar rechts en links. Na het passeren van een 
hoogspanningsleiding, ter hoogte van het plaatsnaambord Schilligeham, een fietspad naar links 
inslaan richting Garnwerd. Fietspad aflopen tot het uitkomt bij een boerderij (Weidelust). Hier even 
links in de richting van d weg gaan en direct daarna rechtsaf een fietspad volgen door de 
weilanden, parallel aan de weg. Voor de volgende boerderij buigt het naar rechts, van de weg af. 
Dit pad met een paar bochten steeds blijven volgen tot het einde aan de rand van Garnwerd. Hier 

even links en dan rechtsaf het fietspad richting Groningen nemen.  

Zie nu verder bij kaart 5, regel 2. 

Richting Zuid - Noord. 

kaart 4, regel 1. 

Linksaf slaan en direct daarna rechts een betonpad langs de Reitdiepdijk volgen. Ter hoogte van 

een boerderij wordt het smaller. Het betonpad steeds blijven volgen, na een paar bochten loopt het 
parallel naast de weg. Aan het einde, waar de weg naar rechts buigt, even naar links gaan en 
direct daarna een fietspad naar rechts inslaan. Dit fietspad aflopen tot het einde op een kleine 
asfaltweg bij Schilligeham. Hier rechtsaf richting Winsum. De weg volgen met een bocht naar 
rechts en weer naar links. Na het plaatsnaambord Winsum, ter hoogte van een picknickbank (links) 
een smal asfaltpad langs sportvelden inslaan. Dit helemaal aflopen tot u op een parkeerplaats bent 
gekomen die u naar rechts opgaat. 

Zie verder bij regel 11. 

 

 

  



 

 


