Bijgewerkt : 14-11-2016

Onstwedde Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Kerk Onstwedde.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

LA. Staand bij de kerk met de rug naar de kerk linksaf de Kerklaan inslaan.
LA. De eerst afslag links nemen het onverhard pad inslaan.
RA. De Horn inslaan op de eerst volgende t-splitsing.
LA. De Horn inslaan (zelfde naam!) op de eerst volgende t-splitsing.
RA. De Hardingstraat inslaan aan het eind van de Horn.
LA. Na 100m linksaf slaan de Duinweg inslaan dat even later overgaat in een fietspad en later
weer in de gelijknamige weg.
7. LA. Aan het eind van de Duinweg linksaf op de t-splitsing en de Beumeesweg inslaan.
8. RD. Aan het eind van de Beumeesweg de Tellingerweg oversteken en de Nieuwlandsweg
inslaan.
9. RD. Op de kruising met de Holterweg en een fietspad rechtdoor de Nieuwlandsweg vervolgen.
10. RD. Op de kruising met de Heideweg en het fietspad inslaan.
11. RD. Op de t-splitsing van fietspaden rechtdoor gaan.
12. RD Aan het eind van het fietspad de weg de Beukemaweg vervolgen.
13. LA. Na Beukemaweg nr.10 linksaf het voetpad inslaan.
14. LA. De Dorpsstraat inslaan aan het eind van het voetpad.
15. RA. Na het kerkhof rechtsaf de onverharde weg de Driesporenweg inslaan.
16. LA. Op de t-splitsing van onverharde wegen,
17. RA. NA 20m rechtsaf het voetpad inslaan.
18. LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Wessinghuizerweg inslaan.
19. RA. NA 25m rechtsaf de onverharde weg Wessinghuizerweg inslaan.
20. RA. De eerste afslag rechts nemen en het voetpad inslaan.
21. RA. Na de brug over de Mussel A rechtsaf op de t-splitsing van voetpaden.
22. RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de ter Wuppingweg inslaan.
23. RA. Na Ter Wuppingweg nr.7 rechtsaf het voetpad inslaan.
24. LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf slaan.
25. RD. De Kampweg oversteken en het voetpad vervolgen.
26. LA. Op de t-splitsing met een fietspad.
27. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Havenstraat inslaan.
28. RA. NA 20m rechtsaf de Ganskampen inslaan.
29. RA. Na 50m rechtsaf het fietspad inslaan.
30. LA. De Kerklaan inslaan aan het eind van het fietspad.
a. Kerk
Eindbestemming parkeerplaats Kerk.
Kerken.
 Onstwedde Dhr. G.A. Wubs 0599-331480 /Dhr. H. Potze 0599-332564
Parkeren
 Parkeerplaats bij de kerk.
OV.


Bushalte Ganskampen aan Havenstraat 300 m van begin en eindpunt.
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