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Ronde 4
Vanaf de oprit, linksaf richting Bedum. Over het viaduct rechtsaf richting Middelstum. Eerste T-
splitsing links aanhouden. Volgende twee T-splitsingen rechtdoor. Weg maakt nu bocht naar  rechts
en daarna links. Bocht links lijkt splitsing. Rechtdoor is echter de weg naar een boerderij.  Ga dus
links. Bij volgende T-splitsing naar rechts. Je komt nu in Westerwijtwerd. Nu tweede weg links,
Pastoriepad. Dit pad maakt eerst een bocht naar rechts en daarna een bocht naar links. Bij bocht
naar links moeten we rechtdoor. Rechts van het witte huis is een smal pad dat naar het hoogholtje
gaat. Hoogholtje over en dan links.

Dit pad maakt eerst een bocht
naar rechts

Rechts van het witte huis is een
smal pad dat ….

Vlak voor je het erf op gaat van
de boerderij is er een smal

klinkerpad naar recht.  

Op de volgende splitsing naar rechts. Volgende splitsing weer rechts. Fietspad op. Op fietspad eerste
links. We lopen nu naar Huizinge. Direct voor het dorp gaan we naar links. Pad gaat naar een
boerderij. Deze gaat naar de kerk. Ga rechts van de kerk het kerkhof af. IJzeren hek door en houd
rechts. Op de splitsing ga links. Volgende splitsing ga je links. Je loopt nu Huizinge weer uit en gaat
richting Middelstum.
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Vlak voor Middelstum krijg je aan je rechterkant een bos. Neem hier de tweede weg naar rechts.
Eerste gaat langs het bos. Tweede is een kaarsrechte weg die je naar borgterrein Ewsum brengt. Bij
de opgang naar het borgterrein lopen we naar rechts en lopen om het borgterrein heen. Derde hoek
rechtdoor richting kanaal. Hier rechts langs het kanaal. Bij de eerste brug over het kanaal heb je de
keuze boven of onderlangs. Ga onderlangs, want ander moet je over een hek klimmen. 

Ga onderlangs, want ander
moet je over een hek klimmen.
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Je blijft het kanaal volgen en komt in Kantens. Vlak voor Kantens ga je via een fietsbrug het kanaal
over. De eerste kilometer is er geen stoep in Kantens. Nadat je over de fietsbrug bent blijf aan de
rechterkant lopen. Na een tijdje zie je aan de linkerkant een bushalte hier begint ook de stoep. Aan
de linkerkant. 

Volg de doorgaande weg door Kantens. Ook na Kantens blijf je de doorgaande weg volgen. Neem
de derde afslag links. Let op: is smal kerkpad. ( is tegenover derde weg rechts, Doodstilsterweg ).

Neem de derde afslag links. Let
op: is smal kerkpad. 

Einde van Kerkpad ben je in Rottum. Nu links en direct weer rechts. Je verlaat nu weer Rottum. Bij
eerste bocht naar links ga je rechtdoor. Je loopt nu op de weg naar Bethlehem. Neem tweede links.
Verzorging staat bij de boerderij rechts.
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Vanaf Bethlehem loop je zelfde weg terug. Bij de bocht naar rechts. Daarna vierde rechts. Het gaat
nu naar Stitswerd. De doorgaande weg nemen in Stitswerd. Na het verlaten van het dorp de eerste
weg links. Je loopt nu weer richting Kantens. Neem de eerste rechts. Is smal fietspad en gaat naar
Toornwerd. 

Dit fietspad volgen tot einde. Nu steeds links aanhouden. Aan de rechterkant krijg je een kerktoren.
Na de kerktoren eerste weg rechts. Waar de weg een bocht maakt naar links is een smal wandelpad
naar rechts. Neem dit wandelpad naar rechts. Na een paar honderd meter een trap op en dan weer
rechts. Direct na het laatste huis naar links. Via betonpad en hoogholtje komt je in Middelstum.

links aanhouden. Aan de
rechterkant krijg je een

kerktoren
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Vanaf hoogholtje rechtdoor. Kruispunt over. Rechts bij de kerk langs. Op T-splitsing naar links. De
weg  volgen  (  winkelstaat  )  tot  einde.  Nu  rechts  en  direct  weer  links.  Vervolgens  kruispunt
oversteken. Nu tweede rechts. Is een smal pad net voor het begin van het bos. 

Op dit pad blijven lopen tot einde. Iets naar rechts en dan de weg (Delleweg) oversteken. Dan direct
weer links. Weg (Fraamklapsterweg) oversteken en rechts. Eerst volgende links. Net voor de brug is
een beton fietspad naar rechts.  Dit fietspad volgen tot einde en dan links. 

5



Versie 2015-06-06

Vanaf nu de weg volgen. Weg maakt bocht naar rechts, dan bocht naar links. Spoor oversteken.

Over het spoor de weg volgen. Bij T-splitsing rechts. Bij volgende T-splitsing links. Viaduct over en
dan nog 1 kilometer.
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