Bijgewerkt : 13-10-2020

Noordlaren Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats hoek Meester Koolweg en de Lage
weg 8a in Noordlaren.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
We raden af deze route alleen met de tekst te lopen en de kaart van de route te gebruiken of de
route in de App Viewranger te gebruiken.
1. RA. Staand op de parkeerplaats met het haventje met het gezicht naar de haven slaan we
rechtsaf het onverhard pad in dat achter de kerk langs loop.
2. RA. Aan het eind van dit pad slaan we rechtsaf de Boenderstraat in.
3. RD. Bij het kruispunt gaan we rechtdoor en slaan we de Zuiderstraat in.
4. RD. Bij het volgen kruispunt gaan we rechtdoor en slaan het zandpad/met fietspad de Weg
langs het Hunebed in.
a. Hunebed.
5. RA. Na ca 150m na het Hunebed slaan we rechtsaf het fietspad in en we bijven het fietspad
volgen waar het fietspad ook overgaat in de Haasakkers.
6. RD. Bij de t-sprong rechtdoor de Haasakkers vervolgen.
7. LA. Bij de volgende t-splitsing gaan we linksaf de zandweg in.
8. RD. Bij de woning gaan we rechtdoor en nemen we het klaphekje en nemen we het onverhard
pad door het natuurgebied.
9. LA. Bij de volgende t-splitsing slaan we linksaf.
10. RA. Aan het eind van dit pad slaan we rechtsaf de verharde Tolhuisweg in.
11. LA. Na 100m linksaf het onverhard pad inslaan.
12. LA. Op de t splitsing linksaf.
13. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf.
14. RA. Na het klaphekje rechtsaf de Westerseweg (zandweg en fietspad)inslaan.
15. RA. In de s-bocht rechtsaf het smalle pad langs het bos en het open natuurgebied 50 bunder
inslaan.
16. LA. De eerst volgende afslag links inslaan en het Noordlaarder bos inslaan.
17. LA. Aan het eind van dit pad linksaf het bospad inslaan.
18. RA. Op het kruispunt van bospaden rechtsaf slaan.
19. LA. De 2e afslag links nemen.
20. RD. Ga via de Galgenberg (een flinke verhoging) rechtdoor.
21. RD. Waar de tweede paden samenvloeien.
22. LA. Bij de kruising van bospaden linksaf slaan.
23. RA. Aan het eind van dit pad rechtsaf de Westerseweg(zandweg en fietspad) inslaan.
24. LA. Op de kruising van zandpaden linksaf de Polsselaan inslaan tot aan de brug met de
informatietafel.
25. OM. Terug lopen naar de kruising.
26. RA. Rechtsaf bij de kruising en de Westerseweg weer inslaan.
27. LA. Het eerst volgend bospad aan uw linkerhand inslaan.
28. RD. Waar 2 bospaden samenvloeien.
29. RA. Op de t-splitsing met doorzicht op een weiland met ene kleinmeertje rechtsaf slaan.
30. LA. Op de volgende kruising linksaf slaan.
31. RA. Rechtsaf slaan aan het eind van dit pad en de Duinweg(zandweg en fietspad inslaan.
32. LA. De eerst volgende afslag de Weg naar de Kerkduinen(zandweg en fietspad) inslaan.
33. LA. Terug in het dorp Noordlaren linksaf de Zuidlaarderweg inslaan.
34. RA. Na 20m rechtsaf de Kerkstraat inslaan.
a. b. Bartholemeuskerk
35. LA. Linksaf de Lageweg inslaan.
36. Eindpunt parkeerplaats Lageweg 8a.
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Kerken.
• Bartholemeuskerk Andrea Horneman. 050-4092872, 06-81185604
Parkeren.
• Parkeerplaats hoek Meester Koolweg en de Lage Weg in Noordlaren.
OV.
•

Bushalte Lage weg 8 ter hoogte van de kerk 50m van begin- en eindpunt.
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