
Rij rustig, goed uitkijken. Er zijn een paar gevaarlijke oversteekplaatsen. Denk aan de 
verkeersregels, maar vooral: geniet ervan en veel fietsplezier. Deze fietstocht is 28 km. 

           Vanuit het theehuis De Eikenhorst gaat u rechtsaf het zandpad af, het “hoog” op  
       (verhard fietspad). 
           

Bij landwinkel De Diervoort rechts aanhouden en VOOR het bordje “Staddijk” 
rechtsaf,  
fietspad volgen. 

 
Na ±500 meter, links oversteken OPLETTEN!!!, de Parksesteeg in en weg volgen. 

 
Rechtsaf, Worsumsebroekweg, fietspad volgen tot de grote weg, deze oversteken 
(Let op) en links aanhouden. 
 
Eerste weg rechts, Ijkelaarstraat, voor het bordje “Hamelbergstraat” rechtsaf. 
 
Hamelbergstraat volgen gaat over in Sleeburgsestraat (rechts aanhouden). 

 
Komende bij de grote weg deze oversteken, en het verplichte fietspad rechtsaf 
volgen. 

Eerste weg links af, Spellingsestraat, door fietsen tot de Gaasselsedam, linksaf weg 
vervolgen tot grote weg. 

Oversteken OPLETTEN!!! en links aanhouden Schonenburgseweg,  

 
Eerste weg rechts, Rotsestraat in, deze wordt Meerestraat????   

Einde van de weg rechts, oude kleefsebaan, fiets de dijk op en oversteken, naar 
beneden, 
Weg vervolgen “Kroonwerk de Coehoorn” links aanhouden, linksaf onverharde weg 
volgen. 

Bij T-splitsing rechtsaf weg vervolgen. 

Bij T-splitsing links richting de brug en onder de brug door, weg vervolgen richting 
de dijk. Dijk volgen het fietspad op. 

Aan de rechterzijde ziet u camping “het Maosland”, hier rechtsaf, LET OP, scherpe 
bocht naar beneden, Veldse straat  volgen.  

Einde deze straat linksaf weg volgen Boomsestraat gaat over in Torenstraat. Bij T-
splitsing  rechtsaf  eventuele pauzeplek “het Koffiepuntje”  



Hierna bij vertrek links en meteen weer rechtsaf, Torenstraat. Grote weg 
oversteken OPLETTEN, links af. Eerste weg rechts, doodlopende straat.  

 
Na 150 meter bij “het pedaal” rechtsaf het fietspad op, na het bruggetje linksaf, 
VOOR knooppunt 74. 

Eind van de straat rechtsaf de Woordsesteeg. Deze (lange) weg vervolgen, gaat 
over in Woordsestraat voor het schrikhek linksaf. 

Graafseweg LET OP, oversteken en weg vervolgen. 

Einde straat, linksaf, en rechtsaf fietspad “het zadel” volgen. 

Einde fietspad links af en vervolgens links aanhouden, de Baron van Brakelstraat.  

Einde straat links en eerste straat rechts af. Na het bankje links af, fietspad 
volgen. Schatkuilsestraat oversteken en de borden “De Eikenhorst” volgen. 


