route 4 / ± 26 km
U kunt deze route bij alle genoemde kerken
starten en van daaruit de route fietsen
In deze route komt u een hoogholtje (een
smalle hoge brug) tegen waarbij u de fiets
omhoog moet duwen. Ziet u dit niet zitten,
volg dan de alternatieve route vanaf punt
12a

8 Hou aan het einde van de weg links aan
→ Heiligelaan
9 Volg deze weg tot knooppunt 65
ZUIDBROEK
Petruskerk – Kerkstraat 95
10 Ga vanaf de kerk rechts en fiets naar
knooppunt 64
11 Fiets richting knooppunt 02

NIEUW SCHEEMDA
Hamrikkerweg 27

12 Ga in Scheemda over het hoogholtje
aan uw rechterhand en sla rechtsaf
13 Volg deze weg tot aan de kerk

1 Ga vanaf de kerk rechts en volg de
knooppunten 68 – 67
2 Rij door tot de kerk
NOORDBROEK
Noordersingel 1
3 Ga bij de kerk rechtsaf → Hoofdstraat
en fiets tot knooppunt 66
4 Ga op de kruising linksaf
→ Scheemderstraat
5 Neem, vlak voordat u het dorp verlaat,
het fietspad rechts
6 Volg dit tot het eind en rij vervolgens
rechtdoor tot het einde van de weg
7 Sla hier rechtsaf → Galgeweg

SCHEEMDA
De Ontmoeting – Kerklaan 32
13 Ga vanaf de kerk rechts en fiets tot het
einde van de weg
14 Sla hier linksaf → Stationsstraat
15 Ga op de kruising rechtdoor (tussen de
paaltjes door) → Brugstraat
16 Aan het einde van deze weg linksaf
→ Torenstraat
17 Fiets tot aan de kerk
SCHEEMDA
Scheemderkerk – Torenstraat 2

Alternatieve route
12a Ga in Scheemda bij het hoogholtje
linksaf → Trekweg

18 Ga vanaf de kerk rechtsaf (richting
Noordbroek) → Kerkstraat

12b Aan het einde van de weg rechts
→ Scheepsjagerstraat

19 Volg de Kerkstraat en neem
de 3e weg rechts → Gasthuislaan

12c Neem in de bocht het fietspad
→ Botenpad

20 Neem in de bocht het fietspad
langs het huis en onder de weg door

12d Ga over de brug en sla rechtsaf
→ Diepswal

21 Volg dit fietspad langs de brandweerkazerne en steek over

12e Rechtdoor tot het grote parkeerterrein

22 Volg de knooppunten 05 – 06

12f Ga rechtsaf en fiets voor de supermarkt
langs tot aan de T-splitsing
12g Sla rechtsaf→ Hogeweg en daarna
linksaf → Hogeweg
12h Fiets tot het einde en ga naar de kerk

23 Volg vandaar knooppunt 68 tot aan
de kerk
NIEUW SCHEEMDA
Hamrikkerweg 27

