Bijgewerkt : 28-1-2017

Pelgrimage Bedum 7,8 km met start en finish Parkeerplaats Kwartel Bedum.
RA= Rechtsaf
LA= Linksaf RD= Rechtdoor
OM= Omkeren
Gebruik de kaart van de route of gebruik de kaart van de route in de App Viewranger.
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LA. Aan het eind van het eerste parkeervak linksaf slaan en het fietspad inslaan.
LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Zevenbruggetjesweg inslaan.
RD. Aan het eind van de Zevenbruggetjesweg het voetpad Zevenbruggetjespad inslaan.
RA. Aan het eind van het Zevenbruggetjespad rechtsaf de weg Ter Laan inslaan.
LA. Na 300m ter hoogte van Terlaan 33 linksaf het graspad inslaan.
LA Aan het eind van het graspad linksaf de betonpad Terlaansterpad inslaan dat even later
overgaat in het gelijknamige fietspad..
LA. Aan het eind van het fietspad linksaf slaan.
RA. Rechtsaf de weg Ter Laan inslaan en deze weg blijven volgen ook als deze een bocht naar
links maakt bij het gemaal.
RA. Na de spoorwegovergang rechtsaf het fiets en voetpad het IJsbaanpad inslaan
RD. Bij de brug de gele klap de weg Boverdiep oversteken en het voetpad rechtdoor inslaan.
RA. Aan het einde van het voetpad rechtsaf de Julianalaan inslaan.
LA. De Bernhardkaan inslaan.
LA. De Emmalaan inslaan.
a. De Goede Herder kerk of Noorderkerk.
RA. Aan het eind van de Emmalaan rechtsaf de Booterdiep WZ inslaan.
LA. De brug over het Boterdiep nemen.
LA. Meteen na de brug de Grote straat inslaan.
LA. Na 30m linksaf de De Plantsoenstraat inslaan.
a. Walfriduskerk.
Na een rondje om de kerk de hoofduigang nemen van het terrein van de kerk.
RA de Grootestraat inslaan.
a. Maranathakerk
De grote straat maakt daarna een bocht naar links.
a. RK. KERK "Maria ten Hemelopneming"
RA. Na Grotestraat nr. 55 slaat u rechtsaf en vervolgt u de Grotestraat.
RD. Waar de Grotestraat overgaat in de Sintannerweg.
LA. De Fietsbrug oversteken.
LA. Op de t-splitsing van fietspaden linksaf slaan.
RD. Op de navolgende kruising van paden rechtdoor lopen en voetpad inslaan.
LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Leeuwerik inslaan.
LA. Linksaf de Fazant inslaan.
RA. Na de brug over het water rechtsaf het voetpad inslaan.
LA. Het fietspad inslaan naar het Start en Eindpunt van de route.
RA. Op de t-splitsing van fietspaden rechtsaf naar het start- en eindpunt van de route gaan.
Eindpunt van de route de parkeerplaats aan de Kwartel.

Goede Herderkerk (nog geen sleutel adres)
Walfriduskerk Open vanaf koningsdag t/m september van 14:00 tot 16:00 uur, iedere zaterdag
voor bezichtiging opengesteld. Sleuteladres scriba: Telefoon: (050) 280 16 27
Maranathakerk niet te bezichtigen.
RK Kerk Maria ten Hemelopneming. Contactadres: 06-20827293
Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
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Parkeren.
 Kwartel in Bedum.
OV.



Bushalte Molenweg (ca 300 m van Walfriduskerk)
Ns. Station Bedum ( 400 van Goede Herder kerk)

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl

