
Fietsroute (langere afstand)  

 

1. U verlaat het terrein van DTC en gaat rechtsaf 

(Disseroltweg). 

2. De eerste weg rechts (Dorpsstraat). 

3. Bij de viersprong rechtover richting Holtweijde (Spiekweg). 

4. Spiekweg volgen tot voorrangsweg, Ottershagenweg. Hier gaat u rechts. 

5. Voor de brug links, fietspad volgen tot voorrangsweg. 

6. Aan het eind van dit fietspad rechts, langs de sterrenwacht. 

7. Op de 1e kruising links (Kerkweg), deze volgen tot in het dorp. 

8. Op de voorrangsweg rechts. 

9. De 1e weg links (Huneborgseweg). 

10. Vervolgens de 1e weg rechts (Beusemkolkweg). 

11. Daarna de 1e weg links (Kooiweg). 

12. Op de vijfsprong schuin oversteken links (Dusinkweg), hier loopt een 

fietspad. 

13. Bij de rotonde oversteken en directs rechts. 

14. Eerste weg links (Kleinesweg). 

15. Einde van deze weg links (Weerselosestraat). 

16. Eerste weg rechts (Hezebergweg). 

17. De 2e weg rechts (Kleikoel). 

18. Op de voorrangsweg rechts, fietspad volgen. 

19. De 2e weg links (Vasserweg). 

20. De 2e weg linksaf (Binnenes). 

21. U volgt het fietspad. 

22. Einde van deze weg rechts (Lädderken). 

23. Op de kruising gaat u rechtsaf (Steenbergweg). 



24. Op de voorrangsweg gaat u linksaf (Vasserweg). 

25. De 1e weg rechts (Nutterseweg). 

26. Daarna de 1e weg links (Wittebergweg). 

27. De 1e weg links (Bovenesweg) volgen. 

28. Einde van deze weg rechts (Vasserweg). 

29. Voor de kerk rechts (Hooidijk). 

30. Hooidijk uit fietsen en Laagsestraat oversteken naar de Goudkampsweg. 

Het fietspad volgen. 

31. Einde fietspad/zandweg (voor de verharde weg en de boerderij aan de 

linkerkant) het pad schuin links door het weiland volgen. 

32. Einde pad rechtsaf (Dalenhoek). 

33. Op de 2e kruising linksaf (Dalenhoek). 

34. Einde van deze weg de Ootmarsumer straße oversteken en fietspad naar 

rechts volgen. 

35. De 1e weg rechts (Ootmarsumer straße nogmaals oversteken). Weg Am 

Plas volgen. 

36. Na de brug de 1e weg linksaf 

37. De 1e weg rechts en direct weer de 1e rechts. 

38. Op het kruispunt rechts (Hoofdstraat). 

39. Deze weg volgen tot de het volgende kruispunt, hier links (Dorpsstraat). 

40. De 2e weg (Disseroltweg) links, vervolgens links het terrein van DTC op 

fietsen. 


