
Fietsroute Lustrumfestival Abdijconcerten Aduard: zaterdag 17 september 2022 
(ook te downloaden van www.abdijconcerten.nl/fietsroute.pdf) 
 
 
De eerste etappe: van de Abdijkerk naar het kerkje van Fransum 
(Fransumerweg 4, Den Ham) 
 
Rijd naar het noorden op de Burg. Seinenstraat (wordt de Burg. van Barneveldweg), tot de T-splitsing 
met de Albert Harkemaweg 
 
Sla rechts de Albert Harkemaweg in 
 
Ga aan het eind naar links, steek de brug over het Van Starkenborghkanaal over, en sla direct daarna 
linksaf naar de E.H. Woltersweg 
 
Sla rechtsaf de Medenerweg in 
 
Volg deze weg tot het bordje met een zwarte pijl rechtdoor naar ‘Kerkje Harkema’ 
 
Ga hier rechtdoor en vervolg de weg naar ‘Kerkje Harkema’  
(maar let op: dit is NIET het kerkje van Fransum) 
 
Sla zo’n 50 meter voor het roze vrijheidsbeeld rechtsaf een smal fietspad in 
 
Volg dit fietspad tot u bij een T-splitsing komt 
 
Ga daar rechtsaf en rijd door tot u aankomt bij het kerkje van Fransum (aan de linkerkant) 
 
 
De tweede etappe: van het kerkje van Fransum naar het kerkje van Ezinge  
(Torenstraat 48, Ezinge) 
 
Fiets terug en volg het fietspad richting Den Ham 
 
Rijd door tot een T-splitsing; ga daar naar rechts: Fransumerweg (wordt de Zuiderweg) 
 
Blijf deze weg zo’n 4 kilometer volgen 
 
Kort nadat u Ezinge bent binnengereden, komt u op een T-splitsing 
 
Ga hier naar links op de Nieuwestreek 
 
Sla de eerste straat rechts in: de Torenstraat 
 
Aan het eind van de Torenstraat komt u bij het kerkje van Ezinge.  
 
Voor de lunch in Café De Brug fietst u in de Torenstraat terug naar nummer 2 
 
  



De derde etappe: van Café De Brug naar het kerkje van Garnwerd  
(Burg. Brouwerstraat 1, Garnwerd) 
 
Ga tegenover het terras van Café De Brug de Haven in (wordt de Allersmaweg) 
 
Blijf de Allersmaweg volgen tot u rechtdoor kunt naar het Lucaspad; volg dit pad 
 
Neem aan het eind een scherpe bocht naar rechts, voor het kerkhof langs: u rijdt nu op de Zijlsterweg 
 
Volg de Zijlsterweg weg en fiets door Feerwerd heen; u ziet het kerkje van Feerwerd aan uw linkerzijde 
 
Sla op de T-splitsing linksaf naar de Torensmaweg 
 
U volgt de Torensmaweg en rijdt over een bruggetje over het Aduarderdiep  
 
De Torensmaweg wordt na enige tijd Hunzeweg 
 
U rijdt Garnwerd binnen; u vindt het kerkje aan de linkerkant van de Hunzeweg 
 
 
De vierde etappe: van het kerkje van Garnwerd naar het kerkje van Oostum  
(Oostumerweg 15, Garnwerd) 
 
Ga linksaf de Hunzeweg op 
 
Sla rechtsaf naar de Krassumerstraat 
 
Sla aan het eind van de Krassumerstraat rechtsaf naar de Oostumerweg 
 
U komt na ongeveer drie kilometer aan bij het kerkje van Oostum 
 
 
De vijfde etappe: van het kerkje van Oostum naar de Abdijkerk  
(Burg. Seinenstraat 42, Aduard) 
 
Fiets verder op de Oostumerweg 
 
Sla op de T-splitsing rechtsaf: het vervolg van de Oostumerweg 
 
Sla ook op de volgende T-splitsing rechtsaf, naar de E.H. Woltersweg 
 
Vervolg de E.H. Woltersweg. U komt over het bruggetje van Steentil over het Aduarderdiep, en u rijdt 
rechtdoor tot de brug over het Van Starkenborghkanaal. 
 
Steek de brug over en sla direct daarna rechtsaf naar de Albert Harkemaweg 
 
Sla aan het eind van de weg op de splitsing linksaf naar de Burg. van Barneveldweg (wordt de Burg. 
Seinenstraat) 
 
Rijd door tot de Abdijkerk 
 
 
Voor wie deelneemt aan het diner: 
 
Fiets vanaf de Abdijkerk naar het zuiden op de Burg. Seinenstraat (wordt de Heereweg) 
 
Sla rechtsaf naar de Friesestraatweg 
  
Hotel Aduard bevindt zich aan de overkant 


