Route 8 / ± 31 km
U kunt deze route bij alle genoemde kerken
starten
Deze route gaat in Nieuwolda en Scheemda
over een zgn. hoogholtje, om deze te
vermijden volgt u de alternatieve route
* In Nieuwolda via punt 2a etc
* In Scheemda vanaf punt 37a

alternatieve route
2a Sla rechtsaf → burg. Waalkensstraat

MIDWOLDA
Dorpskerk – Hoofdweg 168

2b Aan het einde rechtsaf → Hoofdstraat

22 Ga vanaf de kerk rechts

2c Neem net buiten het dorp de 1e weg
rechts → Kerkelaan

23 Neem de 1e weg rechts → Het Holt

2d Vervolg bij punt 7 (ergens halverwege
de Kerkelaan komt knooppunt 10
op de route…)

25 Volg deze – rechtdoor – tot het einde
van de weg

24 Aan het einde rechts → Hoethslaan

26 Steek over en ga rechtsaf op de dijk
NIEUWOLDA
Dorpskerk – P.G. Cremerstraat 14

OOSTWOLD
Hervormde kerk – Kerksingel 17

27 Neem de 1e afgang naar beneden
→ knooppunt 13
28 Fiets richting knooppunt 04

1 Fiets vanuit de kerk recht vooruit

11 Ga vanuit de kerk links → Schoolpad

2 Aan het eind linksaf
→ burg. Waalkensstraat

12 Ga aan het einde links → Hoofdstraat

29 Na het passeren van de A7 (door tunnel)
de weg oversteken → Bosweg

13 Buig met de weg mee naar rechts
→ Goldhoorn

30 Doorfietsen tot de T-splitsing
→ Scheemdermeersterweg

14 Fiets tot aan de kerk

31 Sla hier rechtsaf en daarna gelijk weer
linksaf → Scheemdermeerlaan

OOSTWOLD
Protestantse kerk – Goldhoon 8

32 Rij de weg uit en ga dan rechtsaf
→ Esbörgstraat

15 Ga vanaf de kerk links

33 Deze weg vervolgen tot aan de kerk
→ Esbörgstraat / daarna Torenstraat

3 Sla vlak voor de bocht rechtsaf
→ Woelkamp
4 Neem het fietspad over de brug
5 Ga links en daarna rechts (betonpad)
6 Aan het einde links
→ Oud Nieuwlandseweg
7 Volg knooppunten 10 – 12
8 Fiets richting knooppunt 90
→ Huningaweg
9 Ga na de 1e weg links door de
poort → Kerksingel
10 Fiets naar de kerk

16 Ga in de bocht rechtsaf en gelijk links
→ Havenstraat
17 Rij rechtdoor, via het pad langs het huis,
tot het einde en ga rechtsaf
18 Sla daarna linksaf → Oudlandseweg
19 Ga over de brug en sla rechtsaf
20 Ga bij de 1e weg linksaf en daarna
rechtsaf → Hoofdweg
21 Fiets naar de kerk

SCHEEMDA
Scheemderkerk – Torenstraat 2

SCHEEMDA
Scheemderkerk – Torenstraat 2

46 Volg de knooppunten 05 – 06

54 Neem de 1e weg rechts
→ burg. Waalkensstraat

34 Ga vanaf de kerk links en neem de 1e
weg rechts → Schoolstraat

47 Sla bij knooppunt 06 linksaf
→ Kerkwijk

55 Neem de 1e weg links
→ P.G. Cremerstraat

48 Sla rechtsaf en fiets naar de kerk

56 Fiets naar de kerk

alternatieve route
39a Ga vanaf de kerk min of meer rechtdoor
en sla rechtsaf → Hogeweg

NIEUWOLDA
Dorpskerk – P.G. Cremerstraat 14

35 Bij de splitsing links aanhouden
36 Rij/loop deze helemaal uit tot aan het
parkeerterrein en steek deze recht over
richting bouwmarkt
37 Ga daar rechts en gelijk links
→ Hogeweg

39b Fiets tot aan het parkeerterrein
→ Vredenhovenplein

38 Fiets door tot de kerk

39c Ga linksaf en fiets via het parkeerterrein
om de supermarkt heen tot aan de
kruising en steek daar over
→ Diepswal / daarna Opdiep

SCHEEMDA
De Ontmoeting – Kerklaan 32
39 Ga vanaf de kerk linksaf en volg deze
weg helemaal tot aan het hoogholtje
40 Ga over de brug, en fiets min of meer
recht door → Trekweg
41 Sla aan het einde rechtsaf
→ Scheepsjagerstraat
42 Neem in de bocht het fietspad links
→ Botenpad
43 Ga over de brug en sla vervolgens
linksaf → Diepswal / daarna Opdiep
44 Neem het fietspad in de bocht
en ga door het tunneltje
45 Steek aan het einde van het fietspad
over en neem het fietspad links

39d Vervolg de route vanaf punt 42

NIEUW SCHEEMDA
Hamrikkerweg 2
49 Ga vanaf de kerk rechtsaf
50 Volg de weg tot het einde (± 3,5 km)
→ Hamrikkerweg, daarna
→ Hoofdweg West
51 U kunt hier kiezen of u de weg wilt
oversteken of dat u de fietstunnel
neemt…
52 Ga het dorp Nieuwolda in
→ Hoofdweg West
53 Hou bij de driesprong rechts aan
→ Hoofdstraat

