Noordroute: 30 km
Fietsroute door het “NIETS” dat boven Groningen gaat.

De Noordroute is een fietsroute samengesteld door Hotel de Marne:
40 ondernemers die toeristen en reizigers in dit spannende gebied bedienen: B&B’s,
campings, restaurants, galeries, producenten van streekproducten en meer. Ze bieden hun
diensten aan en delen kennis over het gebied.
De ruimte is hier ongekend. De laagste horizon, de mooiste wolken, de donkerste nachten.
Nergens kun je verder kijken dan hier. De Marne is het NIETS dat boven Groningen gaat.
Het “wilde westen” van Nederland.
Een gebied van avonturiers en eigenheimers. Door mooie dorpjes, fietspaden tussen de
akkers, over bruggetjes, langs riviertjes en het prachtige landschap. Een deel van deze route
volgt de dijk langs de Waddenkust.
De route start bij Borg Verhildersum, dat een bezoek waardig is.
Als je de hele route volgt, kom je langs een aantal locaties van Hotel de Marne
Borg Verhildersum, Antiquariaat Bij Tij en Ontij, B&B en Beeldend kunstenaar Anne Wine,
De Horizon slapen in Hutten, Landgoud Streekproducten, Camping Bie Diek, Wongema,
B&B het Tuinhuis, Doezoo.
Zij zullen je met veel plezier ontvangen om je wegwijs te maken in ons mooie gebied.
Bel gerust aan.

De route start in Leens bij de parkeerplaats aan de westzijde van Borg Verhildersum(bij het
dierenparkje)
Je rijdt de parkeerplaats af en slaat linksaf. Je rijdt langs Verhildersum en Landbouwe.
Steek de provinciale weg over en ga de parallelweg op naar links. Verderop gaat een
fietspad naar rechts. Aan het eind van dit pad rechts en na 100 m. links weer een fietspad.
Over het hoogholtje (bruggetje)en dan rechts naar Kloosterburen. Einde weg naar links en
na de bocht eerste weg links. Op de hoofdstraat(splitsing) naar rechts.
Je ziet even verder rechts Antiquariaat bij Tij en Ontij en B&B Annewine.
Rijdt deze weg verder af naar Molenrij. Hier kun je rechts bij het haventje langs het water en
aan het eind is de Horizon Slapen in Hutten.(doodlopende weg)
De route gaat naar links, je fietst door Kleine Huisjes en gaat op de splitsing rechts. Na 100
meter kun je links de Dijksterweg op. Je komt hier nog langs Landgoud.
Na de slagboom over de middeldijk en dan naar de zeedijk. Hier ga je linksaf. Je fietst een
heel eind langs de dijk en gaat pas bij het volgende fietshek weer naar links.
Je komt na een lang pad uit op de Dijksterweg en gaat dan naar links. Eerste weg rechts,
hier zit camping Bie Diek op de hoek.
In Kruisweg naar rechts, volg de weg tot Hornhuizen, let op hier gaat een fietspad rechtdoor
in de bocht, je komt uit bij de kerk.
Tegenover de kerk vind je Wongema. Op het kruispunt bij Wongema neem je de weg naar
het westen. Na het passeren van enkel grote boerderijen kun je linksaf. Deze rustige weg
helemaal volgen tot Ulrum. Steek de provinciale weg over.
Volg de weg rechtdoor en neem de tweede rechts(hoofdstraat). In Ulrum is nog B&B het
Tuinhuis.
Na Bij de kunstenaars de eerste weg links, de weg slingert om de kerk, houdt de kerk rechts.
Na de pastorie links en over de Trekweg langs de rand van Ulrum(speeltuin).
Ga bij de brug linksaf, dus niet de brug over. Eerste weg rechts en je komt uiteindelijk uit op
een fietspad, sla rechtsaf naar Leens. Volg in Leens de Hoofdstraat en je komt weer uit bij de
parkeerplaats bij de borg Verhildersum, na rechts Doezoo te zijn gepasseerd.
Horeca onderweg:|
In Leen, het Schathuis bij Borg Verhildersum
In Kloosterburen is een café
In Hornhuizen bij Wongema
Overnachten: www.hoteldemarne.nl

