
route 1  /  ± 29 km 
 
U kunt deze route bij alle genoemde kerken 
starten. 
 
 
Deze route gaat in Scheemda over een zgn. 
hoogholtje, om deze te vermijden volgt u de 
alternatieve route via punt 19a. 
 
In Finsterwolde gaat de route een klein 
stukje door een natuurgebied met Schotse 
Hooglanders. Wilt u niet door het natuur-
gebied fietsen, volg dan de alternatieve route 
vanaf punt 31a. 
 
 
FINSTERWOLDE 
Stefanuskerk – C.G. Wiegersweg 1 
 
 1 Ga vanaf de kerk rechts richting het 
  kruispunt en sla vervolgens linksaf 
  → Hoofdweg 

 2 Volg deze weg tot de kruising en steek  
  deze over → Goldhoorn 

 3 Volg tot aan de kerk in Oostwold 
 
 
OOSTWOLD 
Protestantse kerk – Goldhoorn 8 
 
 4 Ga vanaf de kerk linksaf → Goldhoorn 

 5 Volg de weg met de bocht mee, maar 
  sla na de bocht gelijk rechtsaf  
  → Schoolpad 

 6 Volg dit pad tot aan de kerk 

OOSTWOLD 
Hervormde kerk – Kerksingel 17 
 
 7 Vanaf de kerk de laan uitrijden tot aan  
  het hek → Kerksingel 

 8 Aan het einde rechtsaf → Huningaweg 

 9 Gelijk na de brug linksaf – volgen tot 
  knooppunt  13 
  (bij de jachthaven het fietspad volgen) 

 10 Fiets richting knooppunt 04 

 11 Na het passeren van de A7 (door tunnel) 
  de weg oversteken → Bosweg 

 12 Doorfietsen tot de T-splitsing 
  → Scheemdermeersterweg 

 13 Sla hier rechtsaf en daarna gelijk weer  
  linksaf → Scheemdermeerlaan 

 14 Neem tegenover de Wilhelminalaan het 
  fietspad achter de huizen langs en blijf 
  deze helemaal tot het einde volgen 

 15 Sla hier linksaf en volg de Dollardlaan 
  tot het einde 

 16 Steek de weg min of meer recht over en 
  hou rechts aan  → Poststraat 

 17 Ga aan het einde links → Stationsstraat 

 18 Neem de eerste weg rechts → Kerklaan 
  en fiets tot aan de kerk 
 
 
 
 
 
 

SCHEEMDA 
De Ontmoeting – Kerklaan 32 
 
 19 Ga vanaf de kerk linksaf en volg deze 
  weg helemaal tot aan het hoogholtje 

 20 Ga over de brug, sla rechtsaf en daarna 
  gelijk linksaf → Trekweg 

 21 Sla aan het einde rechtsaf 
  → Scheepsjagerstraat 

 22 Neem in de bocht het fietspad links 
  → Botenpad 

 23 Ga over de brug en sla vervolgens 
  rechtsaf → Diepswal 

24  Sla daarna linksaf → Kerkstraat 

 25 Volg deze weg tot de kerk 
 
 
alternatieve route 
19a Ga vanaf de kerk linksaf en blijf deze 
  weg volgen tot aan het grote parkeer- 
  terrein bij de supermarkt 
  → Vredenhovenplein 

19b Ga links en fiets via het parkeerterrein 
  om de supermarkt heen tot aan de 
  kruising en ga daar rechts → Kerkstraat 

19c Volg deze weg tot aan de kerk 
 
 
SCHEEMDA 
Scheemderkerk – Torenstraat 2 
 
 
 
 



SCHEEMDA 
Scheemderkerk – Torenstraat 2 
 
 26 Sla bij de kerk rechtsaf richting Midwolda 
  → Oosterstraat 

 27 Ga na het viaduct over de A7, rechtsaf 
  in de bocht → Lange Zuidwending 

 28 Na ± 100 m linksaf het betonpad op, 
  links aanhouden → Zuiderweg 

 29 Aan het einde rechtsaf → Hoofdweg 

 30 Volg deze weg tot aan de kerk 
 
 
MIDWOLDA 
Dorpskerk – Hoofdweg 168 
 
 31 Vanaf de kerk rechtsaf 

 32 Volg de knooppunten 
  10   –   12   –   14   –   19 

 33 Bij knooppunt  19  rechts → Klinkerweg 

 34 Neem de eerste weg links 
  → H. Schwertmannweg 

 35 Daarna de eerste rechts → J. Palsweg 

36  Neem gelijk de volgende weg links 
  → E.E. Napweg 

 37 Helemaal rechtdoor rijden en het 
  fietspad nemen 

 38 Bij de T-splitsing linksaf natuurgebied 
  De Tjamme in 

 39 Ga aan het einde van het pad linksaf en 
  fiets naar de kerk → C.G. Wiegersweg 
 

alternatieve route 
33a Bij knooppunt  19  linksaf → Klinkerweg 

33b Fiets tot knoppunt  76 

33c Sla rechtsaf en ga naar de kerk 
  → C.G. Wiegersweg 
 
 
FINSTERWOLDE 
Stefanuskerk – C.G. Wiegersweg 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


