Bijgewerkt : 16-3-2017

N5b Pelgrimstocht routetekst. Rondwandeling vanaf camping Maarlandhoeve naar de
Noordkaap.
Gebruik altijd de Routekaart of de route met de App Viewranger.
RA= rechtsaf
LA= Linksaf
RD= Rechtdoor

OM=Omkeren

1. LA. Staande aan de wegzijde met de rug naar de camping Maarlandhoeve linksaf richting
rotonde inslaan.
2. RA. Het fietspad van de rotonde inslaan en de Havenweg oversteken.
3. RD. De Rondweg oversteken en de fietsbrug over het water (Boterdiep) nemen.
4. LA. Meteen na de brug linksaf het fietspad de Meedstermaarpad inslaan.
5. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de weg de Klipper inslaan.
6. RA. Op de eerst volgende t-splitsing rechtsaf de Aak inslaan.
7. RA. Op de eerst volgende t-splitsing rechtsaf de Treubweg inslaan.
8. LA. De Treubweg blijven volgen ook met een ruime bocht naar links en aan het einde van de
Treubweg linksaf de Heerdweg inslaan.
9. RA. Na ca. 50 m rechtsaf het fietspad Het Snoekegatpad inslaan.
10. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Moeshornweg inslaan.
11. LA. Na 100m linksaf het fietspad inslaan.
12. LA. Op de eerst volgende t-splitsing van fietspaden linksaf slaan.
13. RA. Na 100 meter de voetbrug over het water nemen en het voetpad inslaan.
14. RA. Het voetpad maakt een scherpe bocht naar links en aan het einde van het voetpad rechtsaf
het fietspad van de Dingeweg inslaan.
15. RA. Het fietspad blijven volgen en na de tunnel rechtsaf de Uithuizerweg inslaan.
16. RA. De Uithuizerweg blijven volgen als parallelweg van de N363.
17. RA. Na de spoorwegovergang rechtsaf de Verlengde Dingeweg inslaan.
18. RA. Aan het einde van de Verlengde Dingeweg rechtsaf de Oude Dijk inslaan.
19. LA. Na 100m linksaf de Eemsweg inslaan.
20. RA. Op de eerst volgende t-splitsing rechtsaf de Hefswalsterweg inslaan.
21. LA. Op de eerst volgende t-splitsing de Meneersweg inslaan.
a. Eendenkooi en waterplas van Natuurmonumenten; terrein is niet toegankelijk.
22. RD. Bij de eerst volgende t-splitsing.
23. LA. Bij de volgende t-splitsing linksaf de Eemspolderweg inslaan.
24. LA. Bij de eerstvolgende t-splitsing linksaf de Middenweg inslaan.
25. RA. Bij de volgende t-splitsing rechtsaf de weg naar de Noordkaap inslaan.
26. LA. Aan het eind van de weg linksaf de dijk opwandelen naar de Noordkaap (kunstwerk).
27. RD. Over de dijk wandelen en binnendijks ziet u op een geven moment een naturugebied met
vogelkijkhut, daarna een gasstation Noordgastransport en daarna weer een natuurgebied met
vogelkijkhut.
28. LA. Meteen na het natuurgebied linksaf de Lauwersweg inslaan (met links een parkeerplaast),
na 500 m kunt u opnieuw een vogelkijkhut bezoeken aan uw linkerhand.
29. LA. Aan het einde van de Lauwersweg linksaf de Oude Dijk inslaan.
30. RA. Na 100m rechtsaf het fietspad de Schelppad inslaan, dat even later overgaat in de
Departementstraat.
31. RD. Met de kruising van de N363 en neem daarbij de fietsoversteek.
32. LA. Aan het einde van de Departementstraat (na de spoorwegovergang) de Schoolstraat
inslaan.
33. RA. Bij de parkeerplaats van het winkelcentrum het voetpad inslaan.
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34. RD. Het voetpad blijven volgen tussne de huizen door.
35. LA. De Hoofdstraat Oost inslaan.
a. Jacobikerk
36. RA. Volg het fietspad langs de kerk.
37. RD. Aan het eind van het fietspad rechtdoor het Kerkplein inslaan dat even later overgaat in
de Ringeweerstraat.
38. LA. De J. Cohenstraat inslaan aan het einde van de Ringeweersterweg.
39. RA. De Brouwerijstraat inslaan dat even later overgaat in de Oude Tilsterweg.
40. LA. Er volgen nu 2 afslagen met de beide zijwegen de Ulbrandahof en neem dan de 2e afslag
met de naam Ulbrandahof.
41. RA. Na Ulbrandahof 32 rechtsaf het fietspad Ulbrandapad inslaan.
42. RA. Bij de rotonde rechtsaf de Havenweg inslaan.
43. Eindbestemming Maarlandhoeve.

Camping.


Camping Maarlandhoeve Havenweg 54, 9981 JR Uithuizen. 0595 - 433473 (liefst na 18.00
uur). campingmaarlandhoeve@hetnet.nl

B&B.



Trekkershutten op camping Maarlandhoeve. ( zie boven).
Hotel het Gemeentehuis Uithuizen (klein hotel met 8 kamers)Hoofdstraat Oost 16, 9981A H
Uithuizen 0595- 850119, info@gemeentehuis-uithuizen.nl

Winkels


Alleen op het eind van de route.

Kerken.


Jacobikerk/Dyonisiuskerk. Sleuteladres: Heerdeweg 9(op 500m van punt 8 van de route); tel.
0595-431430

Parkeren


Bij Maarlandhoeve of aan de Sportlaan in Uithuizen bij punt 38 van de route.

OV.


Bushalte J. Cohenstraat bij punt 38 van de route.

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 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

