
 
 

Voor nog meer leuke fietsroutes ga naar www.FietsenopdeWadden.nl 

 Fietstocht Borkum (25 km) 

 

Treinstation BORKUM (Georg-Schütte-Platz) 

 
Vanaf het treinstation fietst u in zuidelijke richting langs het spoor zodat u op de Deichstraße komt. 
 
Hier neemt u de 3de straat rechts Süderstraße. U gaat nu het spoor over en gaat de 2de straat links. 
 
Op de eerst volgende kruising gaat u rechts en daarna gelijk weer links (Greune-Stee-Weg) 
 
Deze weg volgt u ongeveer 1,6 km totdat u bij een bos aankomt (natuurgebied Ronden Plate). Vanaf hier 
volgt u het rechter fietspad/ wandelpad door het bos. 
 
Aan het eind van dit pad ziet de weg van de haven naar het dorp.  
Als u de route wil inkorten steekt u de weg rechtdoor over. 
Anders slaan we hier rechtsaf en volgen het fietspad naar de haven ongeveer 2,5 km.  
 
Bij de haven aangekomen kunt u rechtsaf naar de jachthaven fietsen of rechtdoor naar de veerboot. Als u 
hier uitgekeken bent fietst u dezelfde weg terug richting dorp. 
Aangekomen op de dijk gaat u rechtsaf. 
 
Vanaf hier vervolgt de route zich weer. U kunt hier het fietspad onder de dijk of boven op de dijk volgen. 
U fietst nu 5 km langs de Waddenzee. 
 

Aan het eind van dit pad is er de mogelijkheid om ter voet een uitkijkpost te bezoeken 
(Steerenk-Klipp). 
 

We vervolgen onze route en houden na de uitkijkpost links aan.  
 
We blijven dit fietspad volgen tot het 2de kruispunt waar we linksaf slaan richting Ostland. 
 
Aan het eind van deze weg rechtsaf. 

 
 
U komt nu langs een aantal restaurants in Ostland. 
 

Na uw eventuele bezoek hieraan vervolgen we onze weg door op het kruispunt het fietspad rechtdoor te 
nemen richting vliegveld. 
 
Blijf deze weg helemaal volgen totdat u aan de linkerhand het vliegveld ziet. 
 
Hierna vervolgt u het fietspad en houd rechts aan. Totdat u op de Barbarastraße komt. 
Hier gaat u rechtsaf. 
 
Deze weg gaat over in de Hindenburgstraße. Na 1,8 km komt op een kruising met het Oppermannspad 
deze gaat u in. 
Aan het eind van dit pad komt u op de boulevard van Borkum. Sla hier links af. 
 
U fietst nu de hele boulevard over (Jann-Berghaus-Straße). Aan het eind gaat u met de bocht mee naar 
links. 
 
Hierna 1e straat links en 1e straat rechts Bismarckstraße. 
 
U bent nu weer bij het treinstation van Borkum waar we deze fietstocht begonnen zijn. 


