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Praktische informatie:

Afstand: 22 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Grijpskerk
Stationsstraat 31
9843 AE Grijpskerk
Coördinaten: 53°15’21” N   6°18’35” E

Horeca:
Bakkerij Smit
Dorpsstraat 23
9881 PA Kommerzijl

Eetcafé de Waterwolf
Teenstraweg 4,
9885 TA Lauwerzijl (Oldehove)

1. Vanaf voetgangersoverwegje bij kaartautomaat P-plaatsje RD 
oversteken, volg wandelpad (Sportlaan). In rand van bebouwing 
op kruising RA (de Roder). Op 1e straat LA (Griffioenlaan).  
Op kruising RD (Nicolaas Grijpstraat), wat verderop ziet u kerk. 
Kruising daarna ook RD. In linkerbocht bij huisnr 14 RD, tegelpad 
langs speelplaatsje (l). Op asfaltweg bij bordje Schoutstraat 
schuin RA, klinkerwegje. Aan einde RA en na 50m (op hoek van 
De Tapperij) LA (Lageweg). Op kruising met drukke weg RD  
(ook Lageweg), blijf weg kleine km volgen. 100m na huisnr 39,  
bij fietsknooppuntpaal 77, LA, fietspad ri NAM-locatie (Natuurpark 
NAM - Noorderriet). Blijf fietspad 1½ km volgen, maakt onderweg 
fwat bochtjes, gaat brugje over, daarna ziet u die NAM-locatie (l).
 
2. Let op: na die 1½ km, daar waar u links waterpartij met direct 
daarachter 2 grote gastanks ziet, bij bordje Laarzenpad RA, breed 
graspad. Loop graspad RD-gaand uit (dus niet flauwe linkerbocht 
volgen), na linkerbochtje RA, brugje over en RD, fietspad. Na wat 
bochtjes rechterfietspad negeren en brugje over. Na 3e brugje 
bent u in Kommerzijl. Aan einde LA. Na rechterbocht aan einde 
ook LA (Oosterwaarddijk, hier 50m naar rechts is een kroegje!). 
Wat verderop loopt u Kommerzijl uit. Na 500m, onderaan dijk bij 
wandelnetwerkknooppuntpaal 1 en bord Zwembad Electra., RA, 
asfaltwegje (De Ruige Waard).  

Over stille plattelandswegjes en rustige fietspaden maakt u een flinke en 
vooral afwisselende tocht door het weidse Groninger akker- en weideland-
schap. Met helder weer kunt u kilometers ver weg kijken, en dat zonder 
horizonvervuiling, dus geen afzichtelijke moderne windmolens en hoog-
spanningsinfra. U kuiert door natuurpark De Noorderriet, langs het gehucht 
Kommerzijl, het imposante gemaal De Waterwolf (waar u een kijkje kunt 
nemen bij het sluisje in het Reitdiep) en natuurboerderij Lammerburen,  
die u kunt bezichtigen.  
 
Heel bijzonder onderweg is het 285 zielen tellende wierdedorp Niehove, 
eens de hoofdplaats van het voormalige Waddeneiland(!) Humsterland. Dit 
dorpje (met beschermd dorpsgezicht) kent de oude radiale wierdestructuur: 
midden op de wierde staat een kerk, waaromheen (in twee cirkels) de 
huizen zijn gebouwd. Deze route loopt bijna geheel over doorgaans  
rustige, verharde paden en wegen.
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De Eisseshof
Kerkstraat 4

9884 PC Niehove
 

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1031/5282
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Na 1km (bij bord Doorgaand Verkeer, kan niet missen) RA, ook 
zo’n wegje. Na 1½ km linkerweg (Teenstraweg) negeren, kort 
daarna maakt weg rechterbocht en gaat u rechts drie prachtige 
(Heren)boerderijen zien. Eind verderop ziet u links GSM-mast en 
zwembad/camping Electra (met horeca). Na gemaal bij Aw8122-
11 RA en brug over (Electraweg, staat na die brug). Na linker-
bocht RA, fietspad ri Oldehove (hier RD is links Natuurboerderij 
Lammerburen). Loop fietspad uit, wordt verderop asfaltwegje.  
Aan einde RA, fietspad langs weg.
 
3. Aan einde op 3-sprong bij Aw813-1 eerst drukke weg overste-
ken en aan overkant op betonplatenfietspad RA. Na 100m LA 
(Anne Pilat Pad), betonplatenfietspad richting Niehove. Na 2½ km 
(en flink wat haakse bochten) aan einde op asfaltwegje RA, kort 
daarna ziet u rechts kerkhofje. In Niehove, in rechterbocht na 
huisnr 6, schuin LA (Kloosterweg). Aan einde voor kerkje RA 
(Kerkstraat) en loop tegen klok in ¾ om kerkje. Voor huisnr 12  
RA (Tilstok). Wordt na ca 200m Oebelepad, brugje over en met 
linker betonplatenbocht meegaan. Aan einde op asfaltwegje RA. 
Na ruim 200m bij (77)+(81) LA. Loop betonplatenfietspad van 1½ 
km richting Niezijl uit, onderweg bij bankje RD, na lang recht stuk 
loopt u even langs riviertje Oude Riet. Aan einde op boerenbeton-
platenweg LA, Oude Riet over, wordt asfaltwegje.
 
4. Na paar bochtjes aan einde direct RA, volg klinkerweg Niezijl in 
(Hoofdstraat). Na huisnr 64 LA (Oude Haven). Na brugje RA en 
langs water blijven. Op kruising bij Aw1147 LA, u bent weer op 
Hoofdstraat. 50m na bord Niezijl in linkerasfaltbocht RD!, asfalt-
fietspad van 1km langs drukke weg. Na die 1km, in hele flauwe 
rechterbocht bij Aw575-5, LA die weg oversteken en na 50m bij 
Aw575-6 RA. U loopt Grijpskerk in, blijf weg volgen naar rand van 
dorp. Bij huisnr 31 nog even RD (Herestraat, u komt weer langs 
De Tapperij). Na huisnr 14 LA en loop zelfde weg terug naar 
station: na stukje klinkers LA (Nicolaas Grijpstraat), in linkerbocht 
bij huisnr 8 RD (tegelpad), op kruisingen RD, aan einde RA  
(de Roder), op kruising LA (Sportlaan) naar station.
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