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Drogeham - Veenwouden 

17,8 km

Startpunt: Maranathakerk, Lytsewei 22, 9289 LB Drogeham
OV:           Drogeham, lijn 13 Leeuwarden - Drachten
Eindpunt:  de Schierstins, Hoofdstraat 1, 9269 SW Veenwouden

Naast deze beschrijving kunt u ook de digitale routekaart gebruiken. 
Ga op de mobiele telefoon naar www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen.
Klik op de link “kaart” onder de link route. De kaart opent nu in Afstandmeten. 
Met het wieltje linksboven wordt de eigen positie bepaald.

Voor meer informatie over het gebruik van de kaarten: 
https://groningerborgenpad.nl/routes/

wkp = wandelknooppunt

Met de Maranathakerk in de rug, gaat u links, Lytsewei. Na huisnummer 16 links 
(Hearsgrêft). 
Einde weg links, Sânkop. Bij huisnummer 19 verder over schelpenvoetpad. Einde pad, 
links aanhouden en N369 oversteken. Pas op, drukke weg! Daarna gaat u rechts. 

Verderop fietspad links, Boppepaed. Einde pad links, richting It Heechsân. Na ruim 400 
meter en bij fietsknooppunt 76 rechts, zandweg met naastgelegen fietspad. Zandweg gaat 
na 1 kilometer over in asfaltweg. 

Bij wkp 65 rechts, smal voetspoor links van de sloot, Binnenvlietpad. Einde pad links, 
asfaltweg. Bij wkp 71 rechts halfverharde weg, Mounekamp.  Deze weg komt uit op een 
asfaltweg, ga hier links. 

Deze etappe eindigt bij De Schierstins, een prachtig voorbeeld van een steenhuis. Het 
steenhuis is de voorloper van de borg. In Groningen zijn resten van een steenhuis terug 
te vinden in bijvoorbeeld Iwema Steenhuis (Niebert) en de Menkemaborg (Uithuizen). 
De Schierstins is te bezichtigen.
Meer informatie over steenhuizen: www.groningerborgenpad.nl

De wandeling gaat door het coulisselandschap van de Friese Wouden.
Voor meer informatie over steenhuizen en borgen: https://groningerborgenpad.nl/
steenhuizen-en-borgen/

http://www.groningerborgenpad.nl
http://www.groningerborgenpad.nl
http://www.groningerborgenpad.nl/rondwandelingen


Einde weg rechts, richting brug over het Prinses Margrietkanaal. Ga over de brug en bij 
wkp 23 meteen links. Weg gaat over in betonfietspad. Verderop links, over bruggetje en 
verder over asfaltweggetje. 

Bij splitsing en wkp 36 links aanhouden. Ga verder over zandpad (Achterweg). Verderop 
bij splitsing links aanhouden en verder over Achterweg.Einde zandpad bij wkp 26 links, 
klinkerweg. 

Blijf klinkerweg volgen. U komt langs wkp 57. Bij wkp 88 rechtdoor, graspad, 
Aldeharsterwei. Einde graspad rechts, halfverharde weg. Einde halfverharde weg links 
(Rijksstraatweg). 

U komt over een brug. Je passeert bij wkp 26 ingang Roompot bungalowpark Zwartkruis, 
dan nog 200 meter. Bij wkp 41 rechts, steek de N355 over. Ga verder over halfverharde 
weg, Oostersingel. 

Eerste weg, bij wkp 59, links (Westersingel). Einde weg rechts, asfaltweg. Negeer afslag 
naar links, asfaltweg wordt zandpad/fietspad. Verderop over een fiets- voetgangersbrug 
over de N356.

U komt uit bij een klinkerweg, Kûkhernerwei. Ga hier links. Negeer weg naar links en ga 
eerste weg rechts, Feintensloane. U loopt Feanwalden in. Einde weg rechts, richting 
Veenwouden. 

U komt door een tunneltje en verderop bij splitsing links aanhouden, Feitenslaan Noord / 
Ljiploane. Negeer zijstraat rechts. Je passeert twee kruisingen. Ljiploane gaat over in 
Feintensloane, deze buigt naar rechts. Ga rechtdoor. Bij de Hoofdstraat links. Na 100 
meter ziet u rechts de Schierstins. 

Einde wandeling.

====================================================================

Genoten van deze wandeling? 

Deze wandeling is u aangeboden door de Stichting Groninger Borgenpad.
Wilt u ons steunen bij het ontwikkelen van wandelroutes?  
Een bijdrage is welkom.
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