Routetekst Pelgrimsetappe Vierhuizen Winsum- Vierhuizen ook onderdeel van het 7-10 daagse
pelgrimsarrangement Winsum Schiermonnikoog.
RA= Rechtsaf
LA= Linksaf RD= Rechtdoor
OM= Omkeren
Gebruik de kaart van de route of gebruik de kaart van de route in de App Viewranger.
Startpunt camping Lauwerszee Hoofdstraat 49 Vierhuizen
Eindpunt Hotel/camping Marenland Winsumerdiep 6 9951 CG Winsum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LA. Staand bij de weg met de rug naar de camping slaan we linksaf de Hoofdstraat in.
RD. Bij de kruising rechtdoor en de Menneweersterweg inslaan richting Ulrum.
RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Elensterweg inslaan.
RA. De 2e afslag rechts nemen en de weg Louten inslaan.
LA. De eerst afslag links nemen en de Nieuwstraat inslaan.
RA. Op de kruising voor de kerk rechtsaf het kerkpad inslaan.
LA. Linksaf het voetpad naar en langs de kerk inslaan.
A. Kerk Ulrum
8. RD. Aan het eind van dit pad langs de kerk rechtdoor gaan en de Kerkstraat inslaan.
9. LA. Op de t-splitsing linksaf de marktstraat inslaan.
10.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Noorderstraat inslaan.
11.RD. Op de t splitsing rechtdoor gaan de Leensterweg inslaan en deze blijven volgen tot in Leens.
12.RA. Op de kruising rechtsaf de Zuster A. Westerhofstraat inslaan.
B. Petruskerk Leens en Pastorie Zuster A Westerhofstraat 15.
13.LA. Het voetpad langs de kerk inslaan.
14.LA. De Wilhelminastraat inslaan aan het eind van het voetpad.
15.RA.De Hoofdstraat inslaan aan het eind van de Wilhelminastraat.
16.RD. Rechtdoor gaan waar de Hoofdstraat overgaat in de Valge en weer later in de Wierde.
17.LA. Linksaf de borglaan naar Borg Verhildersum inslaan.
C. Borg Verhildersum, met beeldentuin, Horeca en expositieruimte.
18.LA. Voor de borg linksaf het fietspad inslaan.
19.RA. Aan het eind van het fietspad het parkeerterrein passeren en rechtsaf de Achtervalge inslaan.
20.RA. Rechtsaf het fietspad inslaan dan naar de tunnel onder de Provincialeweg doorgaat.
21.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Schapenweg inslaan richting Kloosterburen.
22.RA. Aan he eind van de Schapenweg rechtsaf de weg Grijssloot inslaan.
23.LA. Linksaf het fietspad Uilensterpad richting Kloosterburen inslaan.
24.RA. Na het Hoogholtje(brug) rechtsaf slaan op de t-splitsing van fietspaden en het fietspad
Munnikeweg inslaan, dat even later ook overgaat in gelijknamige weg.
25.LA. Op de t-splitsing linksaf de Kloostersingel inslaan.
26.RA. De eerste afslag rechts nemen en de Prof.Poststraat inslaan.
27.LA. De eerste afslag links nemen en de N. Kruizingastraat inslaan.
28.RD. Rechtdoor het voetpad inslaan dat links van de kerk ligt.
D. Hervormde kerk die gebouwd is op het fundament van het voormalige Klooster van
Kloosterburen.
29.LA. Het voetpad dat links van de kerk ligt vervolgen.
30.LA. Of de t-splitsing van voetpaden net achter de kerk linksaf slaan.
31.LA. Linksaf de St. Jansstraat inslaan aan het eind van het voetpad.
32.RA. Rechtsaf de Hoofdstraat inslaan aan het eind Vande St. Jansstraat.
E. RK. St. Willibrorduskerk Kloosterburen.
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33.RD. Rechtdoor gaan de Hoofdstraat vervolgen die even later overgaat in de Henricus van
Cappenbergweg en deze steeds blijven volgen ook na het dorp Molenrij ook waar deze weg
overgaat in de weg Nijenklooster.
F. Nijenklooster; het voormalig klooster Nijenklooster. Er rest nu niet vele meer dan wat
huizen en een boerderij en de doodlopende weg Nijenklooster aan uw linkerhand.
34.OM. Omkeren en de weg ca. 250m teruglopen.
35.RA. Rechtsaf slaan en de Broeksterkleiweg inslaan.
36.RA. Na 200m rechtsaf het fietspad inslaan.
37.RA. Op de t-splitsing van fietspaden rechtsaf slaan.
38.RA. Aan het eind van dit fietspad rechtsaf slaan het fietspad langs de Aagtsweg inslaan.
39.LA. Aan het eind van dit fietspad linksaf de Mernaweg inslaan.
40.LA. Na ca. 600m na het Abelstokstergemaal linksaf het fietspad inslaan dat onder de
Provincialeweg door gaat.
41.RD. Aan het eind van dit fietspad rechtdoor de Hoofdstraat van Mensingeweer inslaan.
G. Michaelkerk
42.RA. Net voor de brug rechtsaf de Trekweg inslaan langs het Mensingeweersterloopdiep. ( vervolgt
een kleine rondwandeling op deze eeuwenoude wierde.
43.LA. Linksaf bij de hoge witte brug en de weg naar de wierde Maarhuizen inslaan.
H. Enne Jansheerd
44.RA. Na de boerderij Enne Jansheerd rechtsaf het voetpad langs de boerderij inslaan.
45.RA. Vlak voor de derde bocht na het kerkhof rechtsaf het graspad inslaan.
46.RA. Op de t-splitsing van graspaden rechtsaf slaan.
47.LA. Na de boerderij linksaf het pad naar de brug inslaan.
48.LA. Na de brug linksaf het fietspad vervolgen.
49.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Schouwerzijlsterweg inslaan.
50.RA. Net voor de rotonde rechtsaf het fietspad inslaan.
51.RA. Na de rotonde de de Wierdawf rechtsaf inslaan.
52.LA. Na de brug linksaf het voerpad naar beneden in slaan.
53.LA. Na 20m linksaf het Wiepoopad inslaan dat onder de viaduct doorgaat.
54.RA. Na het viaduct rechtsaf op de t-splitsing van paden.
55.Hotel/camping Marenland eindbestemming.
Kerken en Kloostersters.
• Ulrum Catehrinakerk Sleuteladres Kerkpad 6 - 06 133 633 34. Tevens kerkhistorisch museum.
• Leens Petruskerk sleuteladres 0595 571677
• Hervormde kerk; tevens kloosterlocatie Oldeclooster. info@kloosterenburen.nl 0595-487777
• RK Willibrorduskerk De kerk is in juli en aug op woensdag open 14-17h.
Bezoek op afspraak: Corrie Scholtens of Annelies Reitsma (06-30923805)
• Nijenklooster alleen terrein zichtbaar.
• Michaelkerk Mensingeweer sleuteladres is aangegeven bij de deur.
Winkels en horeca.
• Onderweg in Leens en aan het eind in Winsum.
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Overnachtingen.
Hotel.
• Hotel Marenland; tevens trekkershutten, tenthuisje, camping, restaurant
B&B.
• Batenborg. ( 1.5 km buiten het dorp)
• Weefgoed of Weefgoed atelier
• Achterhuis
• Van het Padje
• B&B Oosterbaan
• B&B Aan het diep.
• B&B Martens
• B&B de Waard van het hoge land
Vrienden op de fiets.
Deze Stichting Vrienden op de fiets is er speciaal voor fietsers en wandelaars en is een iets lichtere
variant op de B&B op basis van verplicht lidmaatschap € 8,- p.j.
• Reitdiepstraat 3 9951CH Winsum ellem8@hotmail.com(0595) 85 10 55 (06) 28 85 47 11 Aanbod: 1
Logeerkamer 2x 2p bed.
• Lombok 39 9951SC Winsum (06) 45 66 52 16 (0595) 44 22 81 (06) 14 29 49 49 Aanbod: 4
logeerkamers 4x 1p en 1x 2p bed.
• Gouw 15 9951VK Winsum dinekemulder15@gmail.com (0595) 44 43 79(06) 43 14 41 97
Aanbod: 2 logeerkamers 4 x 1p bed.
• Driek van Wissenhof 3 Winsum: rustzoekers@outlook.com
(06) 13 71 25 13. Aanbod: 2 logeerkamers en 4 bedden.
Appartementen/ vakantiehuis
• Bij de Werf vakantiewoning
• Westerham Chalet
• Dorpshoeve vakantiewoning
Enne Jansheerd.
Dit wordt een centrum voor natuur en cultuur en verblijf. Datum gereed is nog niet bekend.

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
SPiG Facebook, E: groningsepelgrimage@gmail.com ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

