Bijgewerkt : 12-11-2016

Midwolde Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Hoofdweg 73 Midwolda tegenover
De Ennemaborg.
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. Staand op de parkeerplaats met het gezicht naar de weg steden we de Hoofdweg over
en slaan we rechtsaf het fietspad in.
2. LA. Het Ennemaborgterrein inslaan.
3. RA. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden.
4. LA. De eerste afslag van voetpaden linksaf voor de Ennemaborg langs.
5. RA. Op de eerst volgende kruispunt van voetpaden.
6. LA. Na de vijver van de borg linksaf op de t-splitsing van voetpaden.
7. RA. Na de brug over de gracht van de Borg rechtsaf slaan.
8. LA. Op de hoek van de gracht links aanhouden op de t-splitsing van voetpaden en we houden
dit pad vervolgens aan tot voorbij de scherpe bocht naar links van het pad.
9. RA. Op de Kruispunt van paden.
10. LA. Op de 2e kruispunt de Sebo Ennemaweg inslaan.
11. LA. Op het 2e kruispunt van wegen en voetpaden linksaf de Hora Siccemaweg inslaan.
12. LA. Op het volgende kruispunt van wegen en fietspaden linksaf de Rijslaan inslaan.
13. RA. Op de volgende t-splitsing van fietspaden en het fietspad de Turflaan inslaan..
14. RA. Het eerst volgende voetpad rechtsaf inslaan.
15. LA. De Homerlaan inslaan aan het eind van dit voetpad.
16. RA. DE Hoofdweg inslaan.
a. Kerk Midwola
17. LA. Na Hoofdweg 151 linksaf de Hoetshlaan inslaan.
18. LA. Op de t-splitsing links aanhouden en de Hoetshlaan vervolgen.
19. LA. De Oudelandse weg inslaan.
20. LA. Na 500m waar de Oudlandseweg een kleine bocht naar rechts maakt linksaf slaan en de
onverharde weg inslaan.
21. RA. De Hoofdweg inslaan.
Eindbestemming parkeerplaats t.o. de Ennemaborg.
Kerken.
 Midwolda n.n.b.
Parkeren.
 Parkeerplaast Hoofdweg 73 Midwolda tegenover de Ennemaborg.
OV.


Bushalte Homerlaan aan de Hoofdweg ca. 400m van begin- en eindpunt.
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