
Fietstocht afd. Groningen wereldberoemd 
 
Op zondag 30 augustus zijn we onder ideale omstandigheden met een grote groep Fietsersbond-aanhangers 
naar Garnwerd gefietst en weer terug. Aanvankelijk leek er weinig belangstelling voor onze jaarlijkse fietstocht. 
Maar om één uur stond het toch aardig vol op de Werkmanbrug en konden we met 20 mensen vertrekken. Er 
was zelfs belangstelling uit Newcastle en uit Toronto. Zo zie je maar hoe wereldberoemd onze jaarlijkse fietstocht 
is. 
 
De tocht begon over de nieuwe Sontbrug, waar we het nieuwe wegdek, nog vol grind, hebben kunnen 
uitproberen en het uitzicht bewonderd. Onze brug-expert Foppe Nieuwenhuis kon veel vertellen over deze 
nieuwe brug. Hij werkt niet meer bij de provincie, maar heeft nog wel zijn contacten daar waardoor hij goed op de 
hoogte is van de gemaakte keuzes. De Sontbrug heeft een dubbel fietspad, een busbaan en twee rijstroken. En 
hij opent door twee beweegbare wegdekken naast elkaar, die in een punt lopen. De ‘naad’ loopt over de 
busbaan en niet over het fietspad, daar is dus goed over nagedacht.  
 
Na de Sontbrug ging de route verder over de Oosterhoogebrug, langs het Eemskanaal. Vervolgens via 
Zuidwolde richting Garnwerd. Hier hebben we heerlijk op het ruime terras van het aloude café Hammingh 
gezeten. Twee consumpties met iets erbij op kosten van de Fietsersbond. Gevoed en gelaafd zijn we via Oostum 
en langs het Reitdiep weer teruggekeerd naar de stad. Bij de brug van Dorkwerd heeft Foppe ons uitgelegd hoe 
de nieuwe brug gebouwd wordt en wat daar allemaal bij komt kijken. 
 
Een mooie dag, een mooie route. Volgend jaar weer. 
Hannie Poletiek  
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Afstand 
Routetype 

Museum: Groninger Museum in Groningen 
Langszij, Groningen 
Zuidwolde, Bedum, Groningen 
Garnwerd, Winsum, Groningen 
Museum: Groninger Museum in Groningen 

34.03 km 
Recreatieve route 

Deze route wordt u aangeboden door de Fietsersbond 

en Eneco. 

routeplanner.fietsersbond.nl 
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Foppe Nieuwenhuis geeft uitleg over de nieuwe Sontbrug 

 

De brug wordt bewonderd 



 

Even uitblazen 

 

Op weg naar Garnwerd                     Op het terrras van Café Hammingh 
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