Routewijziging
Etappe Winsum - Groningen

Datum:
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29-12-2014
ja
nee
2,4 km

Kaart 4, blz 39

Tussen boerderij Weidelust en Garnwerd is een nieuwe route door de weilanden
ontwikkelt. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Wandelaars met hond dienen
daarom de route uit de gids te volgen. Ook is de beschrijving van de onverharde passage
langs Oldenzijl verbeterd.
De nieuwe passage verloopt door weilanden. Wandelaars worden dringen verzocht het
aangegeven pad te volgen en niet dwars door de weilanden te lopen.
Richting Noord - Zuid.
kaart 4, regel 11.
Aan het einde de verharde weg schuin naar rechts oversteken, over het hek klimmen en via een weiland met bordje
“wandelen toegestaan” verder rechtdoor langs een sloot gaan.
Nog een keer over een hek klimmen en dan aan het einde naar rechts door een klaphek. Na ca. 50 m naar links
afbuigen, een breed graspad. Weer een klaphek passeren en het graspad aflopen tot het einde op een asfaltweg.
Rechts afslaan en ca. 800 m verder, in een haakse bocht van de weg ter hoogte van huisnr. 2 (Weidelust) naar links
een pad volgen door de weilanden, parallel aan de weg. Ca. 100 m voor de volgende boerderij naar rechts buigen, nog
steeds door het weiland, een brede sloot met riet en een paar bomen links houdend. Voorbij het erf links achter de
boerderij langs gaan, opnieuw een pad langs de rand van een weiland. Voor een sloot rechtsaf door de weilanden en
langs de sloot tot voorbij de volgende boerderij. Dan naar links tussen twee houten schuren door naar de toegangsweg
van de boerderij lopen. Deze geheel aflopen tot 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 asfaltweg langs de Reitdiepdijk volgen (nr. 11) De weg eindigt bij een
boerderij. Hier links aanhoudend tussen twee houten schuren door gaan. Daar voorbij rechtdoor het weiland inlopen en
dan naar rechts een pad door de weilanden volgen in de richting van een paar andere boerderijen. Daar aangekomen
naar links langs de rand van het weiland achter de boerderij langs lopen. Aan het einde even door een hek en direct
weer de richting vervolgen tot de rand van het volgende weiland. Daar rechts in de richting van een weg gaan. Voor de
weg naar links buigen en vervolgens parallel aan de weg blijven lopen tot het einde op een toegangsweg van een
boerderij (Weidelust). Hier rechtsaf de asfaltweg volgen. Na ca. 800 m, kort voor Winsum, staat er links van de weg
een bord “wandeling toegestaan”. Hier linksaf. U komt op een dam tussen weilanden door. Na een klaphek buigt het
achter een boerderij naar rechts en na een tweede klaphek weer naar links. Langs de rand van een weiland met een
brede sloot komt u weer op de weg uit.
Zie verder bij regel 7.

