Bijgewerkt : 16-8-2018

Kielwindeweer Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Klaplaan.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
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LA. Staande op de parkeerplaats met het gezicht naar de weg linksaf de Klaplaan inslaan.
RA. Na de brug (Klap in het Gronings) rechtsaf de Dorpsstraat inslaan.
LA. Na Dorpsstraat 106 linksaf slaan, deze weg gaat even later over in een fietspad.
RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Vossenburg inslaan.
LA. De Vossenweg inslaan (meteen eerste weg links).
LA. Het onverharde pad inslaan. Zie kaartje
RD. Bij de eerste bocht naar links van dit onverhard pad
rechtdoor gaan en het graspad nemen.
LA. Bij de eerst volgende splitsing van graspaden linksaf
slaan.
LA. Bij de volgende t-splitsing van graspaden.
RD. Bij de volgend t-splitsing van graspaden.
LA. Aan het eind van het graspad linksaf de dorpsstraat van
Zuidlaarderveen inslaan.
LA. Na Dorpsstraat 68 linksaf het pad inslaan dat even later
overgaat in een fietspad.
LA. Aan het eind van het fietspad de Maandeweg inslaan.
RA. Op de eert volgende t-splitsing rechtsaf de Vossenburg
inslaan.
LA. De Dorpsstraat van Kielwindeweer inslaan.
RA. Het eerst volgende voet/fietsbrug over het Kielsterdiep nemen.
LA. Na de voet/fietsbrug meteen linksaf de Pieter Venemakade volgen.

15.
16.
17.
18.
19. RA. Na Pieter Venemakade 97 linksaf slaan.
a. Amshof
20. LA. De weg langs de Amshof gaat over in een onverhard pad langs het kerkhof, na het
kerkhof linksaf het voetpad naar de parkeerplaats inslaan.
21. LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf naar het parkeerterrein lopen.
Eindbestemming parkeerplaats Klaplaan.
Kerken.
 Amshof Sleuteladres Pieter Venemakade 93-95; tel. 0598-491066.
Parkeren
 Parkeerplaats Klaplaan Kielwindeweer.
OV.


Bushalte Klaplaan aan de Kielsterachterweg op 500m van begin- en eindpunt.
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