Fietsroutes Open Atelierroute Westerkwartier
Het Westerkwartier is groot, dus alle deelnemende kunstenaars bezoeken zal lastig worden. Maar
het Westerkwartier is ook heel mooi, daarom hebben we een aantal fietsroutes ontwikkeld om een
deel van de kunstenaars te kunnen bezoeken. Door Elisabeth Donkers is bovendien een mooie
wandelroute ontwikkeld (in twee delen) die langs de deelnemers in Zuidhorn voert:
https://elisabethdonkers.nl/wandelroute
De fietsroutes zijn met elkaar en met de wandelroute te combineren. Er zijn drie fietsroutes:
noordoostelijk Westerkwartier, noordwestelijk Westerkwartier en zuidelijk Westerkwartier. Er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de fietsknooppunten.
Route 1: Zuidhorn - Den Horn – Aduard - Garnwerd – Ezinge – Niehove – Den Ham – Zuidhorn
(totale lengte plusminus 45 kilometer)
De route begint in het centrum van Zuidhorn. U rijdt door de Hoofdstraat (de winkelstraat) naar het
zuiden en rijdt naar Den Horn, knooppunt 53. In Den Horn vindt u Fiona Zondervan.
U vervolgt uw weg richting knooppunt 75, vervolgens 59 en daarna naar 58. Tussen 59 en 58 treft u
Reinier van den Berg.
Als u het water bent overgestoken gaat u rechtsaf richting 56. Vlak voor de volgende brug over het
Van Starkenborghkanaal slaat u linksaf de E.H. Woltersweg in, waar u het atelier van Lea Laarakker
vindt.
U fietst een stukje terug richting Aduard en neemt de eerste weg rechts (Oostumerweg). Als de weg
naar rechts buigt slaat u linksaf en vervolgt de Oostumerweg. In Garnwerd gaat deze over in de
Hunzeweg. In Garnwerd vindt u Marietta Rust, Bela Glaso en vlak achter café Hammingh Galerie De
Weergang.
Vanuit Garnwerd volgt u knooppunten 47 en 66, die u in Ezinge brengen. Daar kunt u Roger Veldman
en Matty de Vries een bezoek brengen.
Vanuit Ezinge vervolgt u de route via knooppunten 67, 85, 84, 82 en 81. U bent in Ezinge; midden in
het volgens Elsevier mooiste dorp van Nederland vindt u Ans Schuiling.
Fiets een stukje terug naar knooppunt 82 en vervolgens naar 83 en 95. Vandaar volgt u 61 tot u bij de
provinciale weg komt, de S. Veldstraweg. U slaat rechtsaf en komt bij Wianda Keizer.
Fiets door richting Aduard en sla bij het buurtschap Tolhek rechtsaf (Lageweg). Aan het eind linksaf
(Spanjaardsdijk) en bij het water rechtsaf. Langs het van Starkenborghkanaal fietst u weer Zuidhorn
binnen.
In Zuidhorn kunt u naar believen nog 12 kunstenaars bezoeken!
Route 2: Zuidhorn – Niezijl – Visvliet – Lutjegast – Sebaldeburen – Zuidhorn
(totale lengte +/- 35 kilometer)
De route begint in het centrum van Zuidhorn. Via de Hoofdstraat en De Gast verlaat u Zuidhorn in
Noordelijke richting (knooppunt 43, 45). Bij knooppunt 45 slaat u linksaf en fietst u langs de
Rijksstraatweg tot u bij Niezijl komt. Daar rijdt u via de Hoofdstraat het dorp in en neemt de eerste
weg rechts en gaat langs bij Anja Lensen aan de Pelmolen.
U verlaat Niezijl door de Hoofdstraat verder te vervolgen tot u weer bij de Rijksstraatweg komt. U
fietst langs deze weg (vanaf Grijpskerk heet die Friesestraatweg). Vlak voor Visvliet volgt u
knooppunt 2 tot in het dorp. Daar vindt u Atelier De Lachende Kip van Carla van der Ven.
Vanuit Visvliet volgt u de fietsknooppunten 97, 10 en 94 naar Lutjegast. Na knooppunt 94 volgt u een
klein stukje 41, waarna u tegenover de kerk het atelier van Eva Ouden Ampsen treft.

Vervolg uw weg richting knooppunt 41, daarna 23 en 34. Bij knooppunt 34 slaat u linksaf en rijdt
Sebaldeburen in. Midden in het dorp vindt u het Kunst- en Ambachtsplein in de oude school, de
Aquarel.
Vanuit Sebaldeburen fietst u langs de provinciale weg terug naar Zuidhorn, waar u vervolgens nog 12
kunstenaars kunt bezoeken. Gebruik daarvoor de link naar de wandelroute aan het begin van dit
document.

Route 3: Leek- Tolbert- Kornhorn – Noordwijk – De Wilp – Zevenhuizen – Leek
(totale lengte +/- 30 kilometer)
Deze route start bij de bibliotheek in Leek, aan de Waezenburglaan 53, waar bezoekers gezamenlijk
kunnen werken aan een kunstwerk.
Met de rug naar de bieb slaat u rechtsaf en aan het eind opnieuw rechts. U fietst langs de
Auwemalaan tot u bij een rotonde komt. Die steekt u recht over en volgt knooppunt 15 en
vervolgens 16 en 17. Bij knooppunt 17 vindt u RoesD.
U vervolgt uw weg richting knooppunt 19, gevolgd door 18, 23, 26, 25, 87 en 86. Bij knooppunt 86
aangekomen slaat u rechtsaf naar Kornhorn. Midden in het dorp slaat u linksaf de provinciale weg in,
waar u aan uw linkerhand achtereenvolgens Bella Hendriksen en Henneke Chevalier vindt.
U fietst terug naar knooppunt 86 en vandaar naar 99. Onderweg komt u door Noordwijk, waar u in
de kerk het werk van Martien Veldman kunt bewonderen.
Door naar 99, vervolgens 98, 85, 20 en 21. Na knooppunt 21 nog een klein stukje rechtdoor. Het
laatste huis aan de rechterkant herbergt het atelier van Jolanda Kieneker-Drewes.
Fiets een stukje terug naar knooppunt 21 en sla rechtsaf, richting 2. Daarna 3, 25 en 23. Bij
knooppunt 23 vindt u het atelier van Trees van Velden.
Vervolg uw weg naar knooppunten 5, 6, 7 en 13. Tussen 7 en 13 komt u bij een rotonde. Steek deze
rechtover en neem daarna de eerste links (Wolveschansdreef). Bij de rotonde gaat u rechts en
meteen weer rechts. U bent nu in de Tuinkoepel bij Kunst met Lef.
Fiets langs de Wolveschansdreef weer terug naar het water en sla linksaf. U komt zo in het centrum
van Leek. Kunt u misschien een terrasje pakken.

