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Deze fietsroute start bij het fietsknooppunt 93 en is ruim 15 km lang. Onderweg is veel te zien.
De route voert u langs de Dollarddijk, het Bezoekerscentrum Dollard van het Groninger
Landschap, de Punt van Reide, de zeehondenkijkwand en op de terugweg fietst u door een
historisch deel van Termunten langs de Ursuskerk uit de 13e eeuw.

Bekijk de fiets route
met Google Maps
Of scan de QR-code

Bekijk de route op www.route.nl
of fiets route 1292769 op de
smartphone:
* activeer de app ROUTE.NL
* toets het routenummer in
Of scan de QR-code

Gemaal Rozema
Van het voorjaar tot het najaar staat de zeehondenkijkwand opgesteld op de zeedijk in
Termunten bij de Punt van Reide. Een unieke gelegenheid om de zeehonden en hun pups in
hun natuurlijke omgeving te spotten zonder ze te verstoren! Elke dag met hoog water (zie
de getijdentabel) verzamelen de zeehondenmoeders met hun pups onder aan de dijk om uit
te rusten, te eten en te zonnebaden. Vaak wel met honderden tegelijk. Juist in de
zoogperiode is het belangrijk dat de jongen ongestoord kunnen drinken. In ongeveer vier
weken moeten de jongen voldoende gegroeid zijn om zich zelfstandig te kunnen redden.
Zeehonden komen eind mei, begin juni en blijven tot in augustus. Beste tijd is 1.5 uur voor
hoog water.
Bezoekerscentrum Dollard
Vanuit het Bezoekerscentrum Dollard van het Groninger Landschap worden een groot aantal
activiteiten en excursies georganiseerd. Tevens beschikt het Bezoekerscentrum over een
vaste expositie over natuur en historie van de Dollard, de kwelders en het dijkenlandschap,
ontstaan door de inpolderingen. Zo draait er een film over het gebied, zijn er in de
vitrinekasten opgezette wadvogels van dichtbij te bekijken en staan er verschillende
informatiepanelen met uitleg.
Punt van Reide
De punt van Reide is een schiereiland in de Dollard. In de loop der tijd is vrijwel het hele
gebied weggeslagen door stormvloeden. Het schiereiland dat is overgebleven bestaat voor
het grootste deel uit kwelders. Vanaf de punt heeft u een fantastisch uitzicht over de Eems en
de Dollard. In het broedseizoen is dit gebied niet toegankelijk voor het publiek .
Zeehondenkijkwand
Van het voorjaar tot het najaar staat de zeehondenkijkwand opgesteld op de zeedijk in
Termunten bij de Punt van Reide. Een unieke gelegenheid om de zeehonden en hun pups in
hun natuurlijke omgeving te spotten zonder ze te verstoren! Elke dag met hoog water (zie de
getijdentabel) verzamelen de zeehondenmoeders met hun pups onder aan de dijk om uit te
rusten, te eten en te zonnebaden. Vaak wel met honderden tegelijk. Juist in de zoogperiode
is het belangrijk dat de jongen ongestoord kunnen drinken. In ongeveer vier weken moeten
de jongen voldoende gegroeid zijn om zich zelfstandig te kunnen redden.
Zeehonden komen eind mei, begin juni en blijven tot in augustus. Beste tijd om de zeehonden
te zien is 1.5 uur voor hoog water.

https://drive.google.com/open?id=1hWEeK8i_kNJpSYqqcv_wI1Pd0rn7ZLxd&usp=sharing
https://www.route.nl/fietsroute/1292769/fietsroute-zeehondenkijkwand
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Ursuskerk Termunten
De Ursuskerk is een romanogotische kerk in Termunten. Mogelijk is de kerk gewijd aan de
soldatenheilige Ursus van Solothurn (3e eeuw) en een onbekende heilige, wellicht Cyprianus
of Kilianus. Een zegelafdruk uit 1347 toont een krijgsman en een bisschop, ieder met een
zwaard in de hand. De kerk werd gebouwd in de tweede helft van de dertiende eeuw op de
plaats van een oudere tufstenen voorganger. De huidige kerk vormt een restant van wat eens
een grote kruiskerk is geweest. Wat resteert zijn het priesterkoor en de vieringtravee.


