route 2 / ± 32 km
U kunt deze route bij alle genoemde kerken
starten
Deze route gaat door een bosje en een
natuurgebied met loslopende Schotse
Hooglanders.
Als het erg veel geregend heeft kunt u het
bosje misschien beter mijden.
Volg dan de alternatieve route → 1a en 1b
i.p.v. 1-3.

4 Bij kruising rechtdoor
→ Verlengde Badweg

OUDE PEKELA
Wedderwegkerk – Hendrik Westerstraat 114

5 In de bocht linksaf → Boven Veensloot
6 Volg tot knooppunt 89
7 Volg vandaar de knooppunten
87 – 23 – 85 – 84 – 4
8 Fiets bij knooppunt 4 rechtdoor en ga
over de eerstvolgende brug
9 Sla rechtsaf en fiets tot aan de kerk

17 Ga vanaf de voorkant van de kerk
rechts → Wedderweg
18 Fiets vanaf knooppunt 86 naar
knooppunt 88
19 Volg richting knooppunt 98, maar
neem na ± 1,5 km voorbij de jachthaven
het fietspad links
20 Fiets tot aan het eind (links aanhouden)
en ga rechtsaf → Zuiderveen

Wilt u niet door het natuurgebied fietsen,
volg dan de alternatieve route
→ 19a en 19b i.p.v. 19-20...

OUDE PEKELA
Sint Willibrorduskerk – F. Clockstraat 228
10 Ga bij de kerk linksaf langs het diep en
sla rechtsaf via de 1e brug, ga daarna
nomaals rechts → H. Westerstraat

alternatieve route
19a Ga bij knooppunt 88 linksaf
→ Turfweg het fietspad op
en volg tot de rotonde

MEEDEN
Protestantse Kerk – Kerkstraat 12

11 Neem de 1e weg links
→ Compagniesterwijk

19b Sla rechtsaf → Zuiderveen en fiets tot
de volgende rotonde

12 Neem in de bocht het fietspad naar links

21 Steek de rotonde over → Sint Vitusholt

13 Neem vervolgens het 1e fietspad aan de
linkerkant het bos in (links aanhouden)

22 Sla na het kerkhof rechtsaf → Hofstraat

1 Ga vanaf de kerk links en fiets tot het
einde van de straat
2 Steek de Hereweg over en neem aan
het einde van de laan, het bospad
3 Aan het einde van het pad links en
vervolgens weer links → Badweg
alternatieve route
1a Ga vanaf de kerk links en sla aan het
einde van de weg rechtsaf → Hereweg

14 Ga aan het einde linksaf het fietspad op
→ Wedderweg
15 Aan het einde van het fietspad rechtsaf
richting knooppunt 86
16 Fiets tot aan de kerk

23 Fiets tot het eind en steek de kruising
over → Olieslagerstraat
24 Ga aan het einde van de weg links
→ Venne
25 Neem tegenover de kerk het
voetgangersstraatje rechts
24 Ga aan het einde rechts en loop tot aan
de kerk

1b Sla bij de supermarkt linksaf → Badweg
WINSCHOTEN
Sint Vituskerk – Langestraat 75

WINSCHOTEN
Sint Vituskerk – Langestraat 75
25 Loop vanaf de kerk naar links en neem
de 1e straat links → Gaslaan
26 Neem de 1e weg rechts
→ Schortinghuisstraat
27 Ga aan het einde links en gelijk rechts
→ burg. Schönfeldsingel
28 Ga aan het eind van de weg rechts
→ burg. Schönfeldplein
29 Ga vóór het voetgangersgebied naar
links en fiets tot aan de kerk
WINSCHOTEN
Marktpleinkerk – Marktplein 1
30 Ga vanaf de kerk recht vooruit naar de
winkelstraat, en sla rechtsaf
Na een klein stukje lopen bent u bij de
toren
WINSCHOTEN
Toren – Torenstraat 10
31 Ga vanaf de toren een klein eindje naar
links en sla rechtsaf → Visersdijk
32 Blijf aldoor rechtdoor lopen langs het
winkelcentrum 't Rond
33 Ga aan het einde rechtsaf → Vissersdijk
34 Sla ter hoogte van de parkeergarage
linksaf en ga daarna gelijk weer links
→ Bosstraat

35 Neem de 2e straat rechts → Hoogklei
36 Neem aan het einde van de weg het
fietspad door het park
37 Sla aan het einde rechtsaf
→ Steringa-Kuiperweg
38 Fiets door tot aan het einde van de weg
en ga links → St. Vitusholt
39 Over het spoor rechts → Meidoornlaan
(later Napels West)
40 Blijf volgen tot T-splitsing en sla daar
rechtsaf → Tranendallaan
41 Ga gelijk linksaf het fietspad op
→ Kampschutterslaan
42 Neem de eerste weg links
→ 2e Bovenpad
43 Fiets door tot de kruising en ga links
→ Hoofdweg
44 Na ± 1 km ziet u de kerk links
WESTERLEE
Sint Joriskerk – Hoofdweg 87
45 Ga vanaf de kerk linksaf en blijf deze
weg volgen tot in Meeden
46 Neem de 1e weg rechts → Kerkstraat en
fiets door tot de kerk
MEEDEN
Dorpserk – Kerkstraat 12

