waddenwandelen

Nieuwe rondwandelingen vanuit Westernieland
Naast de twee al bekende rondjes Westernieland, het dorpsommetje en onze route Waddenwandelen,
heeft Dorpsbelangen twee nieuwe rondwandelingen uitgezet. De bestaande rondjes zijn 1 km en 5 km
lang. De nieuwe wandelingen zijn met 13 en 15 km flink langer.
Beide routes starten en eindigen bij het dorpshuis / Oude Smidse. Hier is voor wandelaars die van
verder weg komen parkeerruimte en de halte van het openbaar vervoer.
De 2 wandelingen volgen voor het grootste deel knooppunten van Waddenwandelen Groningen.
Hieronder volgt een routebeschrijving. Deze komt ook op onze website: www.westernielandweb.nl.
In deze mooie omgeving, met veel lucht en ruimte, is het plezierig wandelen, veel plezier!

Route 1 - Langs akker, kwelder en
wad (13 km) Vanaf de start, bij het
dorpshuis, loop je door de Dirk Wierengastraat richting Den Andel. Aan het
eind van de straat pik je bij knooppunt
59 de route op en volgt deze via 55, 58,
50 tot knooppunt 32. Hier maken we een
korte uitstap naar rechts naar vogel
reservaat de Klutenplas. Bovenover of
buitenlangs de dijk vervolgen we onze
weg tot aan knooppunt 10. Hier gaan we
via de knooppunten 42 en 40 over Kaakhorn terug naar Westernieland. Vanaf
punt 46 gaan we weer richting punt 59.
Midden in het dorp komen we weer bij
start- en eindpunt het dorpshuis.

Route 2 - Oude dorpen, kerken en cultuurlandschap (15 km)
Vanaf het dorpshuis loop je door de Dirk Wierengastraat richting
Pieterburen. Bij de kerk sla je rechtsaf de Schaapweg in. Bij knooppunt
46, hoek Schaapweg en Kaakhornsterweg, pik je de knooppuntenroute
op. Via de Oude Dijk kom je bij knooppunt 61 in Pieterburen. Je kunt via
knooppunt 61 direct de route vervolgen, maar het is de moeite waard een
rondje door het dorp, met zijn kerk, botanische tuin en molen, te lopen.
Pik de route weer op bij knooppunt 60. Via de punten 92, 10, 72 loop je
richting Saaxumhuizen. Hier ga je even van de knooppuntenroute af. In
Saaxumhuizen sla je linksaf richting Den Andel. In het dorp sla je linksaf
de Streekweg in. Aan het eind van de weg zie je rechts de molen en recht
voor je het routebord van het Andelster rondje. Dit pad volg je tot aan
de boerderij die je verderop ziet liggen. Voor de boerderij sla je opnieuw
linksaf en komt weer op de knooppuntenroute. Via punt 55 kom je bij
punt 59 weer op de Dirk Wierengastraat waar je Westernieland weer
binnenloopt tot aan het eidpunt bij het dorpshuis.

Het hele netwerk
Waddenwandelen is te
vinden op de website:
www.waddenwandelen.nl
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In de Buitenplaats in
Pieterburen is een
Falk-kaart te koop:
Waddenwandelen
Noordwest Groningen.
Hier staan alle gemarkeerde
waddenwaddelroutes in de
omgeving op.
Ook is er een app
Waddenwandelen voor de
mobiele telefoon.
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