
route 5  /  ± 27 km 
 
U kunt deze route bij alle genoemde kerken 
starten 
 
Deze route gaat een klein stukje door een 
natuurgebied met Schotse Hooglanders. 
Wilt u niet door het natuurgebied fietsen, 
volg dan de alternatieve route vanaf 24a 
 
 
 
FINSTERWOLDE 
Stefanuskerk – C.G. Wiegersweg 1 
 
 1 Ga vanaf de kerk rechts richting het 
  kruispunt en sla vervolgens rechtsaf 
  → Hoofdweg 

 2 Volg knooppunt  20,  maar neem de 
  1e weg rechts (richting Drieborg) 
  → Weg Finsterwolder Hamrik 

 3 Blijf deze weg volgen tot in Kostverloren 
  en volg vandaar knooppunt  24 
 
 4 Volg de knooppunten   23   –   26 

 5 Sla vanaf het fietspad linksaf 
  → Oude Zijl (richting Nieuweschans) 

 6 Ga vlak voor de brug rechtsaf het 
  fietspad op 

 7 Ga over de brug, sla daarna  linksaf 

 8 Aan het einde van het fietspad rechts 
  → Weg naar de Bron 

 9 Ga tegenover het bronnenbad linksaf 
  over de brug en fiets door tot aan de 
  kerk → Kerkstraat 

BAD NIEUWESCHANS 
Garnizoenskerk – Kerkstraat 1 
 
 10 Ga op het kruispunt bij de kerk, 
  rechtsaf → Molenstraat 

 11 Fiets tot het einde en sla linksaf 
  → Hoofdstraat 

 12 Bij de splitsing links aanhouden 
  → Hoofdstraat 

 13 Fiets verder volgens knooppunten 
  26   –   25 

 14 Fiets richting knooppunt  18  tot aan de 
  kerk 
 
 
NIEUW BEERTA 
Waterstaatskerk – Hoofdweg 18 
 
 15 Ga vanaf de kerk linksaf en volg tot 
  knooppunt  18 

 16 Fiets richting knooppunt  74 
  → fietspad langs het water 

 17 Ga na de speeltuin rechtsaf 
  → Bovenlandenstraat 
 18 Fiets voorbij de supermarkt en ga op de 
  kruising rechtsaf → Hoofdstraat 

 19 Volg tot aan de kerk 
 
 
BEERTA 
Bartholomeuskerk – Hoofdstraat 263 
 
 20 Ga vanaf de kerk rechtsaf → Veenweg 

 21 Neem de 4e weg rechts 
  → Wethouder G. Mulderstraat 

 22 Fiets rechtdoor tot het einde en ga 
  linksaf het fietspad op 

 23 Fiets door tot het einde en sla rechtsaf 

 24 Aan het einde van het pad rechtsaf 
  en volg richting knooppunt  18 

 25 Sla aan het einde van het natuurgebied 
  linksaf en fiets door tot de kerk 
 
alternatieve route 
23a Fiets door tot het einde en sla rechtsaf 

23b Blijf links aanhouden tot aan het einde 
  van het fietspad → E.E. Napweg 

23c Blijf deze weg (min of meer rechtdoor) 
  volgen tot aan het einde 

23d Sla rechtsaf → Hoofdweg en fiets door 
  tot aan de kerk (knooppunt  76) 
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