route 6 / ± 34,5 km of ± 31 km
U kunt deze route bij alle genoemde
kerken starten
Deze route gaat over een zandpad: als u
deze wilt vermijden, volg de alternatieve
route via 12a
U kunt de route iets inkorten → zie 22a
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12 Fiets richting knooppunt 28, maar sla
op de kruising met het ANWB bord
rechtsaf → Swienekooge (zandpad)
13 Ga aan het einde van het pad links
→ Bospad
14 Fiets tot aan de kerk
alternatieve route
12a Fiets richting knooppunt 28, maar
neem in het dorp de 1e weg rechts
→ Kerkstraat

3 Neem daarna de 1e weg rechts
→ Achterste Rou
4 Hou bij de driesprong links aan (langs
school) → Veurste Rou

voor de kortere route
22a Fiets vanaf knooppunt 27 gelijk naar
knooppunt 56
23 Fiets richting knooppunt 57, maar sla
bij de molen rechtsaf → Dijkweg
24 Na de molen neemt u de 2e weg links
→ Pastorielaan

12b Hou rechts aan om naar de kerk te
gaan → Schoolstraat

25 Steek aan het einde van de weg over
en sla rechtsaf om naar de kerk te
gaan
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15 Ga vanaf de kerk links
→ Schoolstraat en hou rechts aan

26 Ga vanaf de kerk linksaf

1 Vanaf de kerk linksaf → Oosteinde
2 Sla bij de 1e weg linksaf
→ Oosterstraat

22 Volg vanaf knooppunt 27 de knooppunten 50 – 51 – 26 – 56

16 Sla aan het einde van de weg rechtsaf
→ Hoofdweg

27 Neem de 1e afslag rechts
→ Bisschopsweg

17 Fiets naar knooppunt 63

28 Deze weg gaat over in Verlengde
Lutjeloosterweg

6 Neem de 1e weg rechts → Schoollaan

18 Sla daar linksaf richting knooppunt 80
 Holte

29 Bij de T-splitsing rechtdoor fietsen
→ Nummerlaan

7 Neem daarna de 1e weg links
→ Morigerweg

19 Sla als u Holte binnenrijdt rechtsaf
→ 1e Achterholtsweg

8 Na het viaduct links aanhouden

20 Neem de 1e weg links → Spanweg
en volg de knooppunten 08 – 80

30 Aan het einde van de weg linksaf en
doorfietsen tot aan de kerk
→ Oosteinde

5 Fiets tot het einde en sla links af
→ Hoofdweg

9 Aan het einde van de weg links
afslaan → Louwdijk
10 Aan het einde van de weg rechtsaf
11 Fiets naar knooppunt 29

21 Fiets dan naar knooppunt 27
(let op! vlak voor de brug, bijna aan
het einde van het pad, slaat u rechtsaf
een schelpenpaadje in)
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