Bijgewerkt : 21-3-2017

Nieuwolda Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Molenkade Nieuwolda.
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. LA. Staand met de rug naar de ingang van de parkeerplaats slaan we linksaf op het voetpad
langs het water van het Termunterdiep.
2. RA. De fietsbrug over het water nemen.
3. LA. 50m na de brug linksaf het fietspad inslaan en deze blijven volgen voor ca. 1,5 km.
4. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Heemweg inslaan die dan overgaat in de weg de
Scheve Klap.
5. RA. Op de eerst volgende t-splitsing van wegen rechtsaf de weg Kopaf inslaan.
6. LA. Het eerst volgend fietspad aan uw linkerhand inslaan en de N362 oversteken en het
fietspad langs de Tolhek inslaan.
7. LA. De eerst afslag links de Boslaan inslaan, die na de camping overgaat in het gelijknamige
fietspad langs het Hondhalstermeer.
8. LA. De eerste afslag links de Westerse Leegteweg nemen, die even voor de overgang van de
N362 overgaat in de Hoofdweg West.
9. RA. Voor de oversteek van de N362 de fietsroute onder deze N362 door nemen.
10. RA. De Hoofdweg West inslaan na de onderdoorgang van de N362.
11. RA. De eerste afslag rechts de Nieuwlandseweg inslaan.
12. LA. Het fietspad langs het Termunterdiep inslaan.
13. LA. De Fietsbrug over het termunterdiep nemen.
14. LA. Aan het eind van het fietspad (na het oversteken van de weg de Woelkamp) linksaf de
Burg. Waalkensstraat inslaan.
15. RA. Na Burg. Waalkensstraat nr. 25 rechtsaf het voetpad inslaan.
16. LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Lindenlaan inslaan.
17. LA. Bij de eerst volgende t splitsing links aanhouden en de Kerksingel inslaan.
a. Kerk Nieuwolda.
18. RA. De Meidoornstraat inslaan.
19. LA. Bij het Termunterdiep linksaf het voetpad langs dit diep inslaan.
Eindbestemming parkeerplaats Molenkade.
Kerken.
 Nieuwolda sleuteladressen.
o mw.Nuus Hoofdweg West 74 Nieuwolda 0596-541418
o mw. Groenendal Wagenborgerweg 26 Nieuwolda 0596-542388
o dhr Hut - De Kamp 20 - Nieuwolda 06-40010669
Parkeren.
 Parkeerplaats Molenkade bij de brug over het Termunterdiep in Nieuwolda.
OV.


Bushalte brug naast parkeerplaats.
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