
Winterlichtroute Buitenpost 2020

De start van deze prachtige winterlichtroute is bij de café de Point in Buitenpost (Voorstraat 54) 

U rijdt nu in de richting van het Oost en vervolgt deze weg tot aan de eerstvolgende afslag. Bij deze afslag 
gaat u rechtsaf het viaduct op die over het spoor loopt. Boven aangekomen gaat u rechtsaf richting Kollum/
Groningen. U komt nu op een rotonde aanrijden en die neemt u half rond (2e afslag) richting Gronin-
gen. Deze weg vervolgt u tot aan de eerstvolgende kruising. Op deze kruising gaat u rechtsaf en gelijk weer 
rechtsaf de ventweg op. U rijdt nu via de ventweg weer richting Buitenpost. Aan uw linkerhand zijn een paar 
huizen versierd. Na de versierde huizen kunt u de hoofdweg weer oprijden. U komt weer op dezelfde rotonde 
aanrijden en u neemt nu de eerste afslag richting Kollum. U gaat gelijk weer linksaf en rijdt nu het Oost weer 
op. Deze weg vervolgen en u rijdt nu het industrieterrein op. Deze weg rijdt u uit tot het einde en gaat met 
de weg mee naar links. Deze rijdt u helemaal uit tot aan de Jeltingalaan en hier gaat u rechtsaf. Op het par-
keerterrein van vv Buitenpost kunt u keren en weer terug de Jeltingalaan op rijden. U gaat over het spoor en 
slaat de eerste afslag rechtsaf de Julianalaan in. U houdt hier de rechterkant van de straat aan en rijdt deze uit 
tot de eerstvolgende afslag. Hier gaat u linksaf de Berkenlaan in. Aan het einde van deze straat gaat u rechtsaf 
de Schoolstraat op. Aan het einde van deze straat gaat u rechtsaf de Voorstraat op. Deze weg vervolgen tot u 
Kapenga voorbij bent en u gaat nu linksaf de Parklaan op. Daarna neemt u de eerstvolgende afslag links, dit is 
de Haersma de Withstraat. U rijdt rechtdoor tot het einde en neemt de bocht mee naar rechts. Deze weg ver-
volgen en de Oude Havenstraat oversteken. Na het oversteken neemt u de eerste afslag links de Margrietstraat 
in. Deze straat volgen tot het einde en u gaat nu rechtsaf de Beatrixstraat op. U neemt daarna de eerste afslag 
rechts en rijdt deze straat weer uit tot u de Oude Havenstraat weer moet oversteken. Deze steekt u over en 
rijdt deze straat uit tot aan de eerstvolgende afslag waar u linksaf kunt. Deze gaat u in, dit is de Irenestraat. 
Deze straat volgen en de Oude Havenstraat weer oversteken en de Irenestraat vervolgen tot het einde. U slaat 
nu linksaf en gaat de eerstvolgende rechtsaf de Eringalaan op. Op de eerstvolgende kruising slaat u linksaf de 
Bernhardlaan op.

U neemt de eerstvolgende afslag rechts, dit is de Achtkant. Op de splitsing gaat u rechtsaf en deze weg ver-
volgt u tot het einde, u neemt nu de bocht mee naar links en gaat op de eerstvolgende t-splitsing linksaf. Dit 
is nog steeds de Achtkant. U neemt nu de afslag naar links de Spil in. Deze uitrijden en aan het einde van de 
straat gaat u rechtsaf de Achtkant weer op. Deze weg volgen tot aan de Taats, dit is de 2e afslag rechts. Deze 
straat uitrijden en dan linksaf slaan de Lange Schoor op. Deze straat vervolgen tot aan de eerstvolgende af-
slag. Hier gaat u linksaf de Bonkelaar op. Deze weg volgen tot aan de eerstvolgende afslag rechts, deze neemt 
u, dit is de Pensteen. Op de eerstvolgende splitsing gaat u linksaf en volgt de bocht mee naar links richting de 
Bernhardlaan. Hier gaat u linksaf en vervolgt deze weg tot de eerste afslag rechts. Deze afslag neemt u, dit is 
de Wiek. Deze weg vervolgen tot aan de splitsing, u gaat nu linksaf de Vang in. Deze straat uitrijden tot het 
einde, op de t-splitsing gaat u linksaf de Bernhardlaan op. 

U neemt de eerstvolgende afslag rechtsaf de Kranswier op. Deze rijdt u uit tot aan de eerste afslag rechts. 
Deze afslag neemt u en u gaat op de t-splitsing rechtsaf en houdt dan rechts aan, dit is het Kruirad. Deze 
straat vervolgen tot het einde en u gaat nu linksaf de Zeilen op. Deze straat blijft u volgen tot aan het einde. 
Op de eerstvolgende t-splitsing gaat u rechtsaf en rijdt door tot aan de Kranswier. U gaat hier linksaf en daar-
na gelijk rechtsaf de Lisdodde op. U gaat nu weer gelijk rechtsaf de Kalmoes in. Deze straat volgen tot aan 
de eerste afslag, hier gaat u linksaf de Gagel in. Deze straat uitrijden en u neemt de volgende afslag rechtsaf 
de Lisdodde weer op. U rijdt nu door en neemt de eerste afslag linksaf de Waterlelie in. Hier rijdt u rechts-
om een rondje om het veld heen waar een prachtig verlichte boom staat. Aan het einde van het rondje gaat 
u weer rechtsaf richting de Lisdodde. U gaat nu linksaf en neemt dan de eerste afslag rechtsaf het Pijlkruid 
op. Deze straat vervolgen tot de 2e afslag rechts, deze neemt u, dit is de Zegge. Deze straat helemaal uitrijden 
tot aan het houten huis aan de rechterkant van de straat. Hier gaat u linksaf het Wollegras in. Deze rijdt u 
uit tot aan het pijlkruid en u slaat hier rechtsaf. U neemt de eerstvolgende weer rechts en aangekomen bij de 
Bernhardlaan slaat u linksaf. U neemt de eerste rechts het Molenerf in. Hier gaat u weer rechtsaf en u neemt 
de volgende afslag linksaf de Roede in. Aan het einde van de Roede gaat u rechtsaf en volgt deze straat tot 



aan de volgende afslag. Hier gaat u linksaf richting de Bernhardlaan. Hier gaat u linksaf en rijdt door tot aan 
het zwembad. U rijdt nu door tot aan de rotonde en u ziet hier aan uw rechterhand (oude dijk) een verlicht 
kruis staan. U rijdt een rondje over de rotonde en rijdt Buitenpost weer in. Hier neemt u de eerstvolgende 
afslag linksaf. U gaat nu gelijk weer rechtsaf en vervolgt deze straat tot aan het einde, u neemt de bocht mee 
naar links en rijdt deze straat uit. Op het einde van de straat gaat u rechtsaf en rijdt deze helemaal uit tot aan 
de Kuipersweg. Hier gaat u rechtsaf en gelijk weer linksaf de Akkelei op. Deze rijdt u door tot het einde en 
u gaat nu linksaf, met de bocht mee naar rechts en dan neemt u de eerste afslag rechtsaf de Balsem in. Deze 
straat uitrijden en op het einde slaat u rechtsaf de Tunmelt op. Daarna neemt u de eerste afslag rechts. Dit is 
de Roggeblom. Deze rijdt u uit en op de t-splitsing gaat u linksaf de Akkelei weer op. U neemt de eerste afslag 
links de Himelhof op. Deze rijdt u uit en u gaat aan het einde van de straat linksaf en neemt daarna weer de 
eerste links het Berberkrud op. Deze uitrijden en op het einde gaat u rechtsaf, gelijk weer links en u komt nu 
weer op de Kuipersweg uit. Hier gaat u rechtsaf richting het zwembad.

Op de kruising bij het zwembad slaat u rechtsaf en gelijk weer rechtsaf, de verlengde Kuipersweg op. Deze 
rijdt u uit en neemt de bocht mee naar links. U rijdt nu de Concourslaan in. Aan het einde van de straat gaat 
u rechtsaf en gelijk weer linksaf het Parcours in. Deze rijdt u helemaal uit en op de splitsing gaat u rechtsaf. 
Deze straat uitrijden tot aan de Hoefslag. U gaat hier linksaf en rijdt deze uit tot aan de eerste afslag. Hier 
gaat u linksaf de Ruiterstraat in. U neemt daarna de eerste rechts de Barrage in. Ter hoogte van de speeltuin 
kunt u met de auto even stil staan en naar al de mooi, versierde, verlichte huizen/tuinen kijken. U kunt aan 
het einde van de straat niet goed keren... U gaat nu linksaf richting de Concourslaan en slaat rechtsaf en rijdt 
weer langs de verlengde Kuipersweg. 

U gaat nu weer rechtsaf de Hoefslag op. U rijdt door tot aan de eerste afslag links. Deze neemt u, dit is de 
Troelstralaan. U gaat hierna rechtsaf de Nyckle Haismastraat in. U gaat met de bocht mee naar links en houdt 
dan rechts aan. U rijdt nu vanuit de Dr. Wunkestraat de Dr. Postmastraat in. U gaat nu linksaf en rijdt de Dr. 
Postmastraat helemaal uit. Op het einde gaat u linksaf en neemt de eerstvolgende afslag rechtsaf. U bent nu 
op de Mejontsmastraat. Deze rijdt u helemaal uit tot aan het einde. U gaat nu rechtsaf de Kuipersweg op. U 
rijdt door tot aan de volgende kruising. Hier gaat u rechtsaf de Molenstraat in. U rijdt deze uit tot aan het 
einde. U gaat nu rechtsaf de Halbertsmastraat op. U rijdt door tot aan de tweede afslag. Hier gaat u rechts de 
Jelgersmastraat in. Aan het einde van de straat gaat u rechtsaf en daarna weer rechtsaf de Gysbert Japiksstraat
in. Op de kruising gaat u linksaf de Halbertsmastraat weer op. U rijdt door tot aan de Voorstraat. Deze steekt 
u over. U rijdt nu langs het station van Buitenpost. Aan het einde gaat u linksaf de Stationsstraat op. U rijdt 
door tot het einde en gaat nu linksaf en gelijk weer rechtsaf de Kuipersweg op. Deze rijdt u door tot aan de
eerstvolgende kruising.

Hier eindigt de winterlichtroute

Versierde huizen (op volgorde van de route):
Huis 1: Berkenlaan 10
Huis 2: Parklaan 5
Huis 3: Parklaan 7
Huis 4: Kerk Achtkant 48
Huis 5: Lange Schoor 9
Huis 6: De Wiek 3
Huis 7: Kranswier 7
Huis 8: Pijlkruid 17
Huis 9: Molenerf 56
Huis 10: Oude Dijk 1
Huis 11: Concourslaan 30
Huis 12: Barrage 20
Huis 13: Dr. Postmastraat 57
Huis 14: Mejontsmastraat 4a



Huis 15: Molenstraat 22
Huis 16: Jelgersmastraat 8

Versierde tuinen (op volgorde van de route):
Tuin 1: Jeltingalaan 2
Tuin 2: Berkenlaan 8
Tuin 3: Berkenlaan 6
Tuin 4: Margrietstraat 9
Tuin 5: Molenerf 9
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De Winterlichtroute Buitenpost 2020 werd samengesteld en uitgevoerd door de Winterlichtroutecommissie Bui-
tenpost, bestaande uit: Loes van Denderen, Sietse Postma, Janneke Raap-Spinder, Sikke Visser en Hester van der 
Wal. Jury: Hester van der Wal en Karin Waltje. De routebeschrijving werd gemaakt door Janneke Raap-Spinder, 

de routekaart is van de hand van Annemieke Altena. De prijsbordjes werden vervaardigd door André van der 
Laaken. Publiciteit werd gemaakt door Sabina van Dijk, Hielke Boorsma en Johan Kootstra. Prijzen werden 

beschikbaar gesteld door Plaatselijk Belang Buitenpost. 


