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Veenwouden - Drogeham  17,8 km

Start:  parkeerterrein 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

Verlaat parkeerterrein. Steek weg over en bij wkp 86 links, klinkervoetpad. Na huisnummer 
20 rechts, Feintensloane. Verderop negeer weg naar rechts, weg maakt een bocht naar 
links. Bij kruising rechtdoor, Feintensloane wordt Ljiploane. 

Bij volgende kruising weer rechtdoor. Verderop buigt Ljiploane naar rechts, u gaat door 
een tunneltje en verder over klinkerweg. Verderop in de bocht links. 

Einde weg links, De Swette. Verderop loop je Kûkherne in. Na huisnummer 16 rechts 
richting Noardburgum, betonfietspad, Westersingel.

Betonfietspad wordt schelpenpad. U gaat over fiets/voetbrug. Einde fietspad rechtdoor, 
asfaltweg. Eerste weg links, Westersingel. Einde weg, bij wkp 59 rechts, grindpad. 
Verderop passeert u wkp 52.

Einde grindweg de N355 oversteken. Bij wkp 41 links, asfaltweg. U komt over een brug en 
na ongeveer 200 meter rechts, half verharde weg, Alde Haersterwei. Na honderd meter, bij 
markeringspaaltje links, graspad. 

Deze etappe begint bij De Schierstins, een mooi voorbeeld van een steenhuis. Het 
steenhuis is de oorsprong 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.
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/rondwandelingen
https://groningerborgenpad.nl/routes


Einde graspad en bij wkp 88, rechtdoor over klinkerweg. Blijf klinkerweg volgen. Na 
ongeveer 1 km en bij wkp 26, ga rechts over zandpad, Achterweg. Bij splitsing rechts 
aanhouden, blijf op Achterweg.

Bij wkp 36 rechts, asfaltfietspad. Verderop links over een bruggetje, en weer verderop 
loopt het fietspad langs het kanaal. Einde fietspad en bij wkp 23, rechts. U komt over de 
brug over het kanaal.

Na 150 meter weg links, Mounekamp. Weg maakt bocht naar rechts en daarna een bocht 
naar links. Na de laatste bocht nog 200 meter doorlopen tot een half verharde weg naar 
rechts.

Einde halfverharde weg en bij wkp 71, links, asfaltweg. Na 200 meter rechts, 
Binnenvlietpad. Ga verder over dit pad, met sloot links gelegen. Einde pad en bij wkp 65, 
links over asfaltweg. Asfaltweg gaat over in schelpenfietspad. 

Einde fietspad links, asfaltweg. Na ongeveer 450 meter en na huisnummer 3, rechts over 
schelpenfietspad, Boppepaad richting Drogeham. Einde fietspad rechts, asfaltweg. Na 250 
links, de N369 oversteken. 

Verder over schelpenpad, Ikkersreed. Meteen rechts, schelpenpad. Einde schelpenpad 
rechtdoor over trottoir (Sānkop). Eerste weg rechts en daarna weer rechts. Bij splitsing 
rechts aanhouden. U komt weer uit bij het parkeerterrein van de Maranathakerk.

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.

Rekening nummer NL76 RBRB 0787 6721 30 t.n.v. Stichting Groninger Borgenpad.
De stichting is erkend als culturele ANBI.
====================================================================


