MEE MET HET REITDIEPVEER NAAR OLDEHOVE
Wandelroute – Groningen – DR 2021.02
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 20 km lange wandeling van Winsum door de
dorpen Feerwerd, Ezinge en Saaksum naar Oldehove. Het Reitdiepveer dat normaliter vaart
tussen 1 april en de laatste zondag van oktober, verzorgt de verbinding tussen de buurtschappen Schaphalsterzijl en Aduarderzijl. Buiten het vaarseizoen is deze wandeling niet mogelijk.
Omdat het aantal Corona-besmettingen onveranderd hoog blijft begint het vaarseizoen 2021
op zijn vroegst op 1 mei as. Check voorafgaand aan de wandeling www.reitdiepveer.nl.
OV naar Winsum, station Winsum, en vanaf Oldehove, halte Schoolstraat
Raadpleeg hiervoor volgende website(s):
• www.9292.nl voor de trein naar station Winsum en met de bus terug vanaf Oldehove,
bushalte Schoolstraat.
• www.arriva.nl voor genoemde treinverbinding en www.qbuzz.nl voor de busverbinding.
• www.reitdiepveer.nl over de vaarverbinding over het Reitdiep en de eventuele beperkingen vanwege de Corona-epidemie.
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: Mee met het Reitdiepveer - via Blindenweg;
routevariant: Mee met het Reitdiepveer - via Englum (ca. 19 km).
De Historische Vereniging Winsum/Obergum heeft een 3 km lange wandeling door Winsum
ontwikkeld. Ook deze wandelroute is op de kaart te bekijken: Cultuurhistorische Verkenning
Winsum. Ga voor de beschrijving naar www.winsumerroutes.
De verdeling verhard/onverhard van het wandelgedeelte is ongeveer 95/05% (betonpaden).
Wandelroute
1. Stap uit op het station Winsum en ga in de voetgangerstunnel RA; op het pleintje opnieuw RA, Borgweg. Neem bij wknp 16 het voetpad langs de OBS de Negenwieken dat
deels over het schoolplein loopt. Het voetpad komt voorbij de bijzondere Torenkerk uit
op de Kerkstraat, RD. Aan het eind RA en meteen daarna rechts aanhouden, Hoofdstraat.
2. Sla RA de Havenstraat in en ga bij een klein parkeerterrein naar links richting de hoge
voetgangersbrug, de Jeneverbrug. Na de brug RD de Nieuwstraat in tot het Sjoelplein, LA
en RA na huisnr. 2. Het korte voetpaadje komt uit bij de voormalige Synagoge uit 1879;
LA. Ga hier LA.
3. Het straatje komt uit op de Schoolstraat, RA. Aan het eind van de Schoolstraat LA, Onderdendamsterweg. Eerste straat links, Hoofdstraat Obergum en eerste rechts. Lijnbaan.
Voor de bocht naar rechts, bij een boom met links een bankje, begint het smalle Kerkpad. Links van het naar links buigend pad staat de Hervormde Kerk Obergum.
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Links: Blik in westelijke richting vanaf de Jeneverbrug op het Winsumerdiep.
Rechts: de voormalige synagoge van Winsum

4. Op de muur van het Kinderboekhuis, Kerkpad 2, is het bekende gedicht Jantje zag eens
pruimen hangen van Hieronymus van Alphen (1779) aangebracht. Ga direct na dit bijzondere pand RA. Het voetpaadje buigt naar rechts en komt weer uit op het Kerkpad; houd
links aan.

In de vroegere kleuterschool bevindt zich het Kinderboekhuis naar een ontwerp van
Architectenbureau De Zwarte Hond. De collectie begon met een oproep van de in
2014 overleden schrijfster van een tiental kinderboeken Toos Saal-Zuurveen. Voor
haar studie naar de geschiedenis van het kinderboek verzamelde zij zoveel mogelijk
kinderboeken.

5. Aan het eind van het Kerkpad LA, Westerstraat, en op de viersprong RA, richting brug, de
Boog. Links en rechts direct na de brug bevinden zich horecavoorzieningen, waaronder
de bij wandelaars van het Pieterpad bekende Gouden Karper.
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6. Meteen na de Boog scherp RA (wknp 13) en via het stenen trappetje naar het pad langs
het Winsumerdiep. Steeds RD en houd het water rechts. Negeer het fietspad naar links
direct na de onderdoorgang van de N361. Verderop bij het recreatiebedrijf Marenland
maakt het een zigzagbocht naar links. Steek het parkeerterrein in de lengterichting over
en houd op de kruising rechts aan.
7. Even verderop begint na een brugje een voetpad naar rechts. Volg dit pad met het water,
het Oldaipke, rechts en de sportvelden links. Het eindigt op een breed betonpad, Schilligeham, RA (wknp 11). Volg het over ongeveer een km en ga bij het bord Schilligeham
RA een smaller betonpad op (wknp 09). Het fietspad buigt voor het Winsumerdiep naar
links.
8. Na verloop van tijd buigt het weer van het water af en komt uit op een breder betonpad,
Schaphalsterzijl, RA. Voor de brug (wknp 98) LA naar de steiger van het Reitdiepveer.

Links: Aan de overzijde van het Winsumerdiep ligt het voormalige Zijlhuis. Het
was behalve de woning van de sluiswachter tevens herberg en vergaderlocatie
van het waterschap. Een zijl is een spuisluis en het woord hals betekent zoveel als
een smal water.
Rechts: Links van de brug vertrekt om .30 het Reitdiepveer naar Aduarderzijl. Trek
vanwege Corona op de steiger uw volgnummer. Per overtocht kunnen slechts
maximaal 5 tot 8 passagiers meevaren.

Het Reitdiepveer is aangekomen bij
de steiger in de Aduarderzijl. Steek
het wegje over voor een korte pauze
bij Camping & Jachthaven Aduarderzijl (officieel Rustpunt). Zelfbediening.
en toiletvoorziening.

9. Loop in Aduarderzijl de steiger af en ga op het
wegje langs het water LA (Zijlsterweg/wknp 03).
Recht tegenover de steiger ligt een Rustpunt (zie fotobijschrift). Voorbij Camping & Jachthaven Aduarderzijl wordt het een fietspad (Groenelaan). Tegen
het eind steekt het breder geworden pad het Oldehoofsch kanaal over en bereikt het gehuchtje Schifpot; ga RA (wknp 01). We volgen de vrij drukke Torensmaweg ca. 1 km tot in Feerwerd. Bij de eerste
brug RA, Valgeweg (wknp 97). Tegenover het mooie
witte kerkje uit de 13e eeuw begint tussen de huisnummers 4 en 6 een smal voetpaadje. Het maakt
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een bocht naar rechts en komt weer uit op de Valgeweg, LA. Ook de Jacobuskerk is een
officieel Rustpunt.
10. Houd na een linker bocht op de splitsing links aan en negeer direct daarna de naar recht
vooruit gaande Zijlsterweg. Naar links begint het Lucaspad, het fietspad richting Ezinge.
Na een kleine km komt het smalle asfaltpad uit in een bocht van de Allersmaweg (wknp
96), wandel in dezelfde richting verder. Neem in Ezinge de tweede afslag naar rechts,
Van Giffenstraat. Blijf op de splitsing de Van Giffenstraat volgen tot op de iets verschoven viersprong, RD, Urnlaan.
11. Op de T-splitsing RA, Schoorsterweg. RD op de viersprong. Negeer het bord ‘Doodlopende weg’. De aanduiding van de buurtschap De Schoor geeft aan dat het gebied ooit
buitendijks land is geweest.

Rechts: Pompgemaal met het gedicht Water van Rutger Kopland (Verzamelde gedichten, 2006).
Rechts: Zicht op Ezinge vanaf het paadje dat aftakt van de Schoorsterweg.

12. In een linker bocht vraagt de dichter Rutger Kopland zich af wat water toch mag zijn: je
ziet het, maar je weet niet wat het is. Verderop buigt de Schoorsterweg naar rechts. Links
van de weg geeft een klaphekje toegang tot het smalste pad van deze Op Verkenning.
Het maakt een grote bocht door de weilanden waardoor we Ezinge, belicht door de middagzon, van zijn mooiste kant zien.
13. Het volgende klaphekje staat in een bocht van de Torenstraat, LA richting kerk met de
losstaande toren. Het wegje maakt op de flank van de wierde – 5,5 meter boven NAP –
een bocht naar rechts en komt langs het fraaie witte toegangshek (’t Ôlle hek). Bij dit hek
RA, eveneens Torenstraat.
14. Net voor de brug over het Oldehoofsch kanaal ligt aan de rechterkant Café De Brug. Zowel het interieur als de tuin zijn van harte aanbevolen. Na de brug RA, Van Swinderenweg (wknp 87). Feitelijk dezelfde weg als die naar Feerwerd. Links bevindt zich Museum
Wierdenland. Volg deze vrij drukke weg over zo’n 1.300m tot bij bushalte Saaksum, De
Brug.
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15. Een bijzonder kort fietspad leidt naar de volgende brug over eerdergenoemd kanaal. Negeer echter de brug en steek de N983 (Barnwerderweg) voorzichtig over naar het fietspad links van het water, Blindeweg. Vlak voor kanaal en Blindeweg een bocht naar links
maken biedt een voetgangersbrugje (wknp 21) toegang tot het wierdendorp Saaksum. U
heeft na een kijkje bij de kerk twee opties voor de verdere wandeling naar Oldehove:
a. terug naar de Blindeweg en deze uitlopen (optie A) of
b. via de buurtschap Englum (optie B).
16. Het paadje na de brug komt bij twee paaltjes uit op de Eiso Jargesstraat, LA; RA Grote
Gang, LA Heralmastraat en ter hoogte van de Smidsgang RA, een uiterst smal voetpaadje
naar kerkje. Terug op de hoek Heralmastraat/Smidsgang, RD via de smalle Smidsgang en
LA Noorderstraat.
a. (Optie A): Noorderstraat gaat bij wknp 20 over in de Eiso Jargesstraat, RD en bij
de paaltjes terug richting brugje. Hierna RA, Blindeweg. Wandel deze uit tot op de
drukke N982 (Boventilsterweg/wknp 82). Steek deze voorzichtig over naar het
fietspad en ga RA. Dit gaat aan de rand van Oldehove in een bocht naar rechts
over in de Schipvaart. Snel daarna buigt het fietspad naar links en komt uit op een
zijweg die ook Schipvaart heet. Wandel in dezelfde richting verder. Ga na huisnr.
12 links het voetpad in naar molen Aeolus. Loop het pad uit naar De Omloop, RA;
mee met de bocht naar links en bij de eerste rechts, Wengeweer. Mee met de
bocht naar rechts; gaat over in de Julianastraat. Loop deze uit tot op de Molenstraat en houd links aan. Eerste weg links, T.P. Oosterhoffstraat, en na huisnr. 7,
RA Kerkpad. Het maakt twee keer een haakse bocht naar links. Voorbij de Ludgeruskerk komt het pad weer uit op de T.P. Oosterhoffstraat, RA. Deze gaat over in
de Schoolstraat; mee met de bocht naar rechts. Na huisnr. 22 ('t Kleine Oestertje)
RA, Kerkpad en na huisnr. 24 LA, (smalle) Molenstraat. Op T-splitsing LA, Molenstraat. Eveneens LA op de volgende T-splitsing en na ca. 20m ligt aan de linkerkant de bushalte richting Groningen (Oldehove, Schoolstraat).
b. (Optie B): Na huisnr. 14 RA (wknp 20), Eiso Jargesstraat. Deze gaat over in de
Englumerweg en komt na zo’n twee km bij een boerderij uit op een T-splitsing,
eveneens Englumerweg, LA en wandel Oldehove in (wknp 23). Op de kruising RA
met aan de linkerkant de bushalte. Voor het ommetje door Oldehove gaat u RD,
Molenstraat. Na huisnr. 9, RA T.P. Oosterhoffstraat. Zie verder onder optie A.
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, ri = richting, wknp = wandelknooppunt.
Horeca
In Winsum is er horeca te kust en te keur en in Ezinge is het goed toeven bij Café De Brug.
Onderweg is de keus zeer beperkt. Bij de aanlegsteiger van het Reitdiepveer is een Rustpunt
met zelfbedieningsmogelijkheden en de nodige streekinformatie (www.aduarderzijl.com).
Ook in het kerkje van Feerwerd is een Rustpunt.
2021.03.22
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