
route 3  /  ± 34 km  of  ± 28 km 
 
U kunt deze route bij alle genoemde kerken 
starten 
 
Voor de korte route volgt u de alternatieve 
opties… 
 
 
OUDESCHANS 
Garnizoenskerk – Molenweg 2 
 
 1 Ga vanaf de kerk rechtsaf → Voorstraat 

 2 Fiets naar knooppunt  69 

 3 Neem tegenover Hamsterweg het 
  fietspad rechts 

 4 Aan het einde van het fietspad rechtsaf 
  en in de bocht links → Wymeersterweg 

 5 Fiets richting knooppunt  61,  maar ga 
  rechtsaf over de 1e brug → Kerkweg 

 6 Rij tot het eind van de weg 

 7 Steek over naar de kerk 
 
Alternatieve route 
 4a Aan het einde van het fietspad rechts en 
  met de bocht meefietsen richting knoop- 
  punt  76  → Hoofdweg 

 4b Volg tot aan de kerk 

 
 
 
 

BELLINGWOLDE 
Magnuskerk – Hoofdweg 227 
 
 6 Ga vanaf de kerk rechtsaf → Hoofdweg 

 7 Volg de knooppunten 
  76   –   51   –   67 

 8 Fiets daarna richting knooppunt  62, 
  ga niet over de brug, maar blijf langs het 
  kanaal fietsen 

 9 Neem (na het passeren van de brug) 
  de 2e weg rechts → Pastorieweg 

 10 Aan het einde van de weg oversteken 
  en rechtsaf om naar de kerk te gaan 

 
Alternatieve route 
 8a Fiets vanaf knooppunt  67  richting 
  knooppunt  13  tot aan de kerk 
  → Dorpsstraat 
 
 
VRIESCHELOO 
Loosterkerk – Dorpsstraat 119 
 
 11 Ga vanaf de kerk linksaf en volg de 
  knooppunten   13   –   58   –   28 

 12 Fiets nog een klein stukje door en neem 
  de 2e weg rechts → Middenweg 

 13 Fiets door tot de kerk 
 
 
 
 
 

WEDDE 
Protestantse Kerk – Schoolstraat 7 
 
 14 Ga vanaf de kerk linksaf en houd links 
  aan → Kerkstraat en Markeweg 

 15 Volg de knooppunten 
  29   –   12   –   67   –   51 

 16 Fiets richting knooppunt  68 
  → Blijhamsterweg, maar steek na 
  ± 1 km de weg over → Nieuwlandseweg 

 17 Blijf deze weg volgen tot het einde 

 18 Sla linksaf → Oudeschanskerweg en 
  fiets door tot knooppunt  70 

 19 Links ziet u dan de kerk 
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