Route 11 / ± 20 km

8 Volg deze weg tot het einde en sla dan
linksaf → Apollolaan

U kunt deze route bij alle genoemde kerken
starten

9 Neem de 1e weg rechts
→ Sportterreinstraat

In verband met de feestweek die rond de
datum van het Kerkenpad in Muntendam
gehouden wordt kan het zijn dat de Kerkstraat gestremd is, kies in dat geval op het
eind voor de alternatieve route vanaf 26a

10 Neem na ± 1km (bij huisnummers 8)
de brug links en volg het fietspad tot het
einde
11 Sla linksaf → Boven Westerdiep
12 Sla bij de kruising rechtsaf
→ Bendikstraat
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13 Aan het einde linksaf slaan
→ Prins Bernhardlaan

1 Vanaf de kerk rechts en neem na ± 50 m
de 1e weg rechts → J.F. Kennedylaan

14 Sla gelijk na Huize St. Franciscus
rechtsaf → Schoolstraat

2 Volg tot het einde en steek de weg over
→ Westerbouwte

15 Sla aan het einde rechtsaf en ga naar
de kerk → Boven Oosterdiep

3 Volg tot het einde en sla rechtsaf
→ Nieuweweg
4 Sla gelijk na de Heemtuin linksaf het
fietspad op
5 Volg de knooppunten 36 – 97 **
** 97 Bij het clubhuis/restaurant van de
golfclub het fietspad blijven volgen
** Knooppunt 97 is lastig te vinden
→ neem op het parkeerterrein van
Borgerswold het fietspad naar het
water

VEENDAM
rk kerk Maria ten Hemelopneming
Boven Oosterdiep 79
16 Ga vanaf de kerk naar links en terug
naar → Schoolstraat
e

17 Neem de 1 weg rechtsaf
→ Prins Bernhardlaan
18 Ga op de rotonde rechtdoor
→ J.G. Pinksterstraat en fiets door naar
de kerk

VEENDAM
Grote Kerk – J.G. Pinksterstraat 3
19 Fiets vanaf de kerk naar rechts tot naast
de kerk en sla dan linksaf → Kerkplein
20 Fiets min of meer rechtdoor (± 150 m)
tot het Veenkoloniaal Museum en ga
daar linksaf → Burg. de Hoopstraat
21 Sla aan het einde van de weg linksaf
→ Verlengde van Beresteijnstraat
22 Aan het einde rechts
→ Beneden Westerdiep
23 Ga aan het einde van de weg over het
bruggetje rechtsaf → Scholthuizen
24 De weg gaat over in → Beneden Verlaat
en daarna in → Oude Verlaat
25 Blijf langs het water fietsen en sla aan
het eind linksaf → Oosterweg
26 Fiets bij de kruising rechtdoor
(doodlopende straat in) → Kerkstraat
27 Volg ± 500 m tot aan de kerk
alternatieve route
26a Ga op de kruising rechts → Kerspellaan
26b Volg de weg met de bocht mee
→ Driemolenslaan, later → Vijverstraat

6 Fiets vervolgens naar knooppunt 52

26c Sla aan het einde rechtsaf → Kerkstraat
en ga naar de kerk (± 50 m)

7 Volg daarna knooppunt 90 voor ± 2 km,
maar sla bij de (gevaarlijke) kruising
over het water linksaf → Van Delftstraat
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