
Katten route                     

De wandelroute is : 2.6 km (= 30 minuten) 
De wandelroute kan verlengd worden door vanaf nutskast 7 buitenom naar nuts kast 8 te lopen, de route wordt dan verlengd met 2,3 km. 
De wandeling gaat langs 8 met graffiti beschilderde katten nutskasten en het katten kunstwerk. 

 
Het idee voor de Winamer katten wandelroute is in 2018 ontstaan uit het project ‘meer reuring door kleuring’.  
Onder dit project vielen ook:  de waterpomp ‘Join the Pipe’, kleurrijke bloemenmengsels bij de uitkijktoren, bloembakken aan de lantaarnpalen en graffiti op de kastjes van de NUTS-bedrijven.  
Dit project heeft ook als doel, om het mooie terp dorp Wijnaldum beter op de kaart te zetten en iedereen te laten genieten van al het moois wat Winaam te bieden heeft.  
In de zomer van 2018 was de realisatie van graffiti op de 8 nutskasten met de Winamer katten een feit. Een aantal dorpsbewoners hebben in samenwerking met Douwe Beimin van Stichting 
Graffitiplatform Leeuwarden vorm gegeven wat er op de nutskasten moest komen.  De kunstenaars: Harke Broersma, LJ van Tuinen en  Roy Schreuder hebben dit uitgevoerd. 
 
Parkeren: Er is een parkeerterrein bij het dorpshuis ‘de Bijekoer’  S.Schaafstrapaed 1 te Wijnaldum 
 
Start:  Loop terug naar de weg Readyk/Alde Leane en sla links af (Alde Leane). Middenin de scherpe bocht naar links sla rechts af.  
 
Kast 1  Dit is een beton pad (doodlopende weg), na 50 meter aan de rechterkant is kast 1. 
Kast 2  Loop terug naar de bocht en sla rechtsaf (Alde Leane). Na 350 meter rechtsaf slaan (dit is de oprit van de fam. Jukema). Na 20 meter aan de rechterkant is, kast 2. 
Kast 3  Loop terug naar de weg en sla rechts af. Na 300 meter, op de splitsing linksaf slaan ( de Terp). Loop door tot het 1

e
 huis , aan de rechterkant bij de schutting tussen  

    Terp 5 en 3, staat kast 3. 
Kast 4  De geasfalteerde weg maakt een scherpe bocht naar links en gaat over in de Buorren. Deze weg voert door de ‘oude’ dorpskern. Aan de linkerkant voor Buorren13, staat  

kast 4. 
Kast 5  Loop verder door de Buorren, tot huisnummer 41. Op het grasveld aan je linkerhand, staat een kunstwerk, kast 5, wat gemaakt is door André van der Linden. 
  Het kunstwerk heeft betrekking op de bijnaam van de Wijnaldumers: ‘de Winamer katten’. 

“Het silhouet van de ontworpen vorm is een kattekop, daarmee is het idee van de Winamer katten terug te vinden in het kunstwerk”, aldus de kunstenaar. 
Het beeld is betaald door de gemeente, met een subsidie van de provincie. 
Het is op 23 maart 1993 onthuld door wethouder J.C. de Kroon. 

Kast 6  Volg de weg tot aan de kruising en sla rechtsaf (Fiskersbuorren). Na 40 meter ziet u kast 6 aan de rechterkant. 
Kast 7  Ga rechtdoor en houdt links aan bij de splitsing. Na 20 meter aan de linkerkant staat kast 7. 
Kast 8  Om bij kast 8 te komen zijn er 2 routes: er is een korte - en een langere route. De route wordt dan verlengd met 2,3 km. 
  
Lange route Volg de weg over het bruggetje (‘t Heechhout genoemd, hier komen de elf steden schaatsers onder door). Dit pad heet het Waaigat. Aan het eind van het pad, steek de 

N393 over en sla links af (Hearewei). Loop door tot de afslag : Wijnaldum, ga hier links (Winamerdyk). Bij het eerste huis aan de rechterkant staat kast 8. 
 
Korte route Van kast 7 loop terug naar de splitsing en sla rechts af, de Winamerdyk op. Bij het 2

e
 huis aan de linkerkant (Winamerdyk 3) staat kast 8. 

 
Kast 9  Loop weer terug naar de splitsing en sla rechtsaf naar de Readyk.  Volg deze weg, bij de eerst volgende zijstraat sla links af (S.v.d. Ploegstrjitte). Na 50 meter sla rechtsaf, 

aan de zijgevel van de nieuwbouw woning (opgeleverd in december 2020) is een katten silhouet mee gemetseld. Aan het eind van het straatje sla rechts af (ook hier is een 
kattensilhouet aan de zijgevel te  zien). Na 50 meter links af slaan. Loop rechtdoor over de Readyk, sla links af bij de S. v/d Molenstrjitte en u bent weer bij het startpunt 
beland, waar kast 9 tegen het dorpshuis staat.  Dit is de laatste graffitikast.   
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