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Bourtange met begin- en eindpunt parkeerplaats .

RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
De pelgrimage van Bourtange is een dagtrip omdat het vesting is met enorm veel cultuurhistorische
gebouwen en de hele wandeling door cultuurhistorisch landschap gaat. In de route is tevens een kerk
en een synagoge opgenomen. Daarnaast zijn er nog meerdere musea en bezoekerscentra en
bezienswaardigheden. De wandeling schrijft in de vesting een route voor maar u kunt daar gerust van
afwijken binnen de vestingwallen.
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Start Informatiecentrum Vrieseweg.
LA. Staand voor de ijzeren soldaat linksaf de Willen Lodewijkstraat inslaan.
LA. De Wollingboerstraat inslaan (langs de haven)
LA. Na 250m linksaf het voetpad inslaan.
RA. Op de eerst volgende t-splitsing het fietspad rechtsaf inslaan.\
LA. Op de volgende t-splitsing van fietspaden linksaf het fietspad de Inudatieweg inslaan.
LA. Het onverhard pad richting de vesting inslaan.
LA. Het voetpad inslaan dat even later overgaat in een weg.
LA. De Bisschopsweg inslaan.
LA. Na de 2e brug linksaf via een trap het voetpad op de vestingwallen inslaan.
a. Het nieuwe Kruithuis bij eht eerste bastion.
b. Museum archeologische vondsten.
RA. Tussen het 2e en 3e bastion de trap naar beneden nemen.
a. Kerk Bourtange
LA. Het voetpad langs de Turfschuur
LA. De Kapitein Prottstraat inslaan.
a. Molen Bourtange.
RA. Het voetpad langs de vestingwallen nemen.
LA. De Batterijenstraat inslaan.
RA. Na de 2e brug rechtsaf de trap nemen en vervolgens het voetpad over de vestingwal
nemen.
RA. Aan het einde van het voetpad over de vestingwal via een trapje deze verlaten en rechtsaf
de Vriesse weg inslaan.
RA. Na het informatiecentrum rechtsaf het voetpad de Smokkelpad inslaan.
RA. Aan het eind van de smokkelpad rechtsaf het fietspad inslaan.
RD. Bij de kruising met de weg Zodenpandweg.
RA. Het voetpad richting de vesting nemen.
LA. De Bisschopsweg inslaan.
a. Bezoekerscentrum Terra Mora
RD. Via de Marktplaats gaan we rechtdoor en slaan de Batterijenstraat in.
a. Synagoge
RD. De Batterijenstraat gaat dan over in de Vriesse weg en deze leidt weer naar het startpunt
van de wandeling.

Kerken.
 De kerk is ook open tijdens openingsuren.
Parkeren
 Parkeerplaats Vriesse weg.
OV.
 Bushalte De Vesting in Bourtange bij begin en eindpunt van de route.
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