Bijgewerkt : 19-10-2016

Marum Pelgrimage met begin en eindpunt parkeerterrein Kerklaan tussen begraafplaats en de
zuivelfabriek.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.

1. RA. Bij eht verlaten van het parkeerterrein slaan we rechtsaf de begraafplaats in en via de
paden op de begraafplaats gaan we naar de ingang van de kerk.
a. Kerk.
b. Baarhuisje achter de kerk in verband met het verhaal van de nonnen van het klooster
Trimunt.
c. Bijzonder monument bij toegangspad naar de kerk.
2. RA. Bij het verlaten van het toegangspad naar de kerk rechtsaf de Noorderringweg inslaan.
3. LA. De Randel inslaan.
4. RA. Het voetpad Puinpad inslaan.
5. LA. De Ackeren inslaan.
6. RD. De Verlengde Wilpsterweg oversteken en dam over de sloot inslaan.
7. RA. Het bospad inslaan door het bosperceel.
8. RA. Aan het eind van het bospad de Postdijk rechtsaf inslaan.
9. RA. Op de eerst volgende t splitsing rechtsaf of rechts aanhouden en de Postdijk blijven
volgen.
10. LA. De Kloosterweg inslaan op de volgende t-splitsing.
11. RA. Het voetpad rechtsaf tegenover de parkeerplaats inslaan.
12. LA. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden.
13. RA. Het fietspad inslaan.
14. RD. De Postdijk oversteken en het fietspad vervolgen.
15. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de weg Leidijk inslaan dat even later overgaat in
een fietspad.
16. RA. Op de kruising van fietspaden rechtsaf het natuurpad inslaan.
17. LA. Aan het eind van de fietspad het natuurpad linksaf de Verlengde Wilpsterweg inslaan.
18. RA. Na 25m rechtsaf de Lageweg inslaan.
19. LA. De Noorderringweg inslaan.
20. LA. De Kerklaan inslaan naar de parkeerplaats.
Kerken
 Kerk Marum Sleuteladres: Het Riet 6; tel. 0594-516149 / Zuiderbuuren 30; tel. 0594-643082

Parkeren
 Kerklaan naast het kerkhof en naast de zuivelfabriek.
OV.


Bushalte Ackeren aan de Noorderringweg

Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl en www.groningsepelgrimage.nl
’t Oldehof 49 9951 JX Winsum E groningsepelgrimage@gmail.com
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034

