Wandelen met het
Reitdiepveer
ROUTEBESCHRIJVING ÉÉNDAAGSE “Wandelen met het Reitdiepveer”
START: Station Zuidhorn

Schipperstelefoon: 0617365531 (tijdens vaartijden)

Afvaarten in Aduarderzijl zijn op het hele uur vanaf 10.00.
Afvaarten in Schaphalsterzijl op elk halve uur vanaf 10.30.
Kijk voor de precieze vaartijden gedurende het gehele seizoen
op de website:

Het Reitdiepveer (dagelijks van 1 april tot eind oktober)

1

Loop langs de kant van de bushaltes, langs de beukenheg naar de volgende
spoorwegovergang.
2 Ga bij de spoorwegovergang Re (klinkerweg/eikenbomen)
3 Loop helemaal door tot de brug
4 Vóór de brug Re langs de oever van het Van Starkenborghkanaal
5 Steek de volgende brug over (bij Aduard)
6 Na de brug Re (E.H. Woltersweg)
7 Eerste weg Li (Meedenerweg)
8 LET OP: Bij eerste kruising Rechtdoor (richting kerkje Harkema) en Den Ham
9 Volg fietspad tot Fransum.
10 Hier splitsen zich de ééndaagse en tweedaagse route.
Maak mogelijk een break bij het gastvrije Rustpunt Fransum: loop daarvoor het onverharde
weggetje richting de kerk op.
Ééndaagse vervolg:
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Vanaf Fransum: volg fietspad richting Beswerd
Einde fietspad Li richting Feerwerd/ Aduard
Volgende T-splitsing Li richting Feerwerd/ Winsum
Loop door richting de molen van Feerwerd. Op Mentaweg Re
Ga Linksaf de brug over
Loop Feerwerd in (Valgeweg)
Volg Valgeweg langs de kerk (Rustpunt)
Valgeweg wordt Zijlsterweg
Volg bordjes met veerbootpictogram
Je komt aan bij de steiger in Aduarderzijl tevens Rustpunt.
HèHè, nu even uitpuffen op de boot !!

wandelroute
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Vanaf de boot loop je naar de sluizen.
Bij sluiscomplex Rechtsaf volg fietsroute
Een gedeelte van de route volgt de oever van het Winsumerdiep.
Bij Schilligeham Li richting Winsum
Na plaatsnaambord “Winsum” direct Li. Je houdt de sportvelden aan de rechterkant.
Je komt over een houten brug.
Volg de Pieterpadroute naar het centrum van Winsum, langs de oever van het Winsumerdiep.
Volg de waddenwandelpijlen (via Hoofdstraat en Kerkstraat) richting het station.

EIND : station Winsum

