Tekst Pelgrimsroute Sappemeer Noordbroek.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Startlocatie en finish parkeerhaven aan de Noorderstraat 161 Hoogezand (Sappemeer)
Altijd de kaart van de route of de route in de App Viewranger gebruiken.
1. LA. Staand voor de ingang van de koepelkerk met de rug naar de kerk slaan we linksaf de
Noorderstraat in.
2. LA. De 4e afslag links nemen en de Noordbroeksterstraat inslaan.
3. RD. Na he tviaduct over de A7 rechtdoor de Noordbroeksterstraat vervolgen.
4. RA. Na de brug rechtsaf de Achterdiep Noorzijde inslaan.
5. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de weg Spitsbergen inslaan.
6. LA. Op de volgende kruising linksaf de Botjesweg inslaan.
7. RD. Bij de kruising rechtsaf de Sappemeersterweg inslaan.
8. LA. Het graspad inslaan na Sappemeersterweg nr. 9.
9. LA. Aan het eind van dit graspad linksaf de Gockingalaan inslaan.
10.RA. Na 30m rechtsaf het voetpad door de bosrand inslaan en dit pad blijven volgen ook waar deze
deze overgaat in de Grachtlaan.
11.LA. Aan het eind van de Grachtlaan linksaf de Hoofstraat inslaan.
A. Kerk Noordbroek hoofdstraat 129.
12.OM. Omkeren en de Hoofdstraat terug lopen.
13.LA. Na Hoofdstraat nr 2. Bij de kruising linksaf de Scheemderweg inslaan.
14.RA. De 1e afslag rechtsaf nemen en het fietspad naar Zuidbroek inslaan.
15.RD. Aan het eind van het fietspad (in Zuidbroek) rechtdoor de Haltepad inslaan.
16.LA. Linksaf op de t-splitsing de Galgeweg inslaan.
17.RA. Na 20 m rechtsaf het pad inslaan.
18.RA. Bijna aan het eind van dit pad rechtsaf het pad door de bosrand inslaan.
19.LA. Na 20 m linksaf het pad door de bosrand inslaan.
20.LA. Op de t-splitsing aan het eind van dit pad linksaf de weg Siemenspark inslaan.
21.LA. Na 5m linksaf het verharde pad door de bosrand inslaan.
22.RA. Bij de vijver rechtsom de vijver passeren.
23.RA. Op de t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan.
24.RA. Aan het eind van dit pad rechtsaf de Buurmasingel inslaan.
25.RD. Bij de t-splitsing rechtdoor De Buurmasingel vervolgen.
26.RA. Na Voor Buurmasingel nr. 13 rechtsaf het voetpad Leo Steenhuisoord inslaan.
27.LA. Aan het eind van dit pad linksaf de Heiligelaan inslaan.
28.LA. Op de t-splitsing linksaf de Kerkstraat inslaan.
29.RA. Na Kerkstraat 89 het voetpad naar de kerk inslaan.
B. Kerk Zuidbroek.
30.RA. Na het voetpad naar de kerk rechtsaf de Kerkstraat vervolgen.
31.RD. Rechtdoor de kerkstraat blijven volgen en de beide rotondes passeren via het fietpad.
32.RD. Rechtdoor gaan waar de Kerkstraat overgaat in de Spoorstraat.
33.RA. Na de brug over het Winschoterdiep rechtsaf de fietsbrug nemen.
34.LA. NA de fietsbrug linksaf de weg Achter de Wal inslaan.
35.RA. Na de tunnel onder het spoor rechtsaf de Poeltjelaan inslaan.
36.LA. Bij aan het eind van het Poeltjelaan linksaf het fietspad inslaan.
37.RD. Waar het fietspad overgaat in de Daaleweg.
38.RA. Na 100m rechtsaf de Daaleweg inslaan.
39.RA. Bij de volgende t-splitsing rechtsaf de Daaleweg inslaan.
Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
SPiG Facebook, E: groningsepelgrimage@gmail.com ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

40.Na de brug op de t-splitsing rechtdoor gaan en het graspad langs het water inslaan en dit pad steeds
volgen tot het eind van het water.
41.LA. Aan het eind van dit water op de t-splitsing linksaf slaan.het fietspad
42.RD. Na 20m bij de volgende t-splitsing rechtdoor gaan en het fietspad Tripscompagniepad inslaan.
43.RA. Op de volgende t-splitsing voor de brug rechtsaf de weg Borgercompagnie inslaan.
C. Veenborg Welgelegen.
44.LA, Aan het eind van de Borgercompagnie linksaf de Vosholenweg inslaan.
45.RA. Na 20m rechtsaf de Borgercompagniestraat inslaan.
46.LA. Aan het eind van de Borgercompagniestraat linksaf de Noorderstraat inslaan.
D. Koepelkerk Sappemeer Noorderstraat 169 Sappemeer.
47.Eindbestemming parkeerhaven Noorderstraat.
Kerken.
• Noordbroek in de winter geopend van 10.00 - 16.00 uur en in de zomer van 10.00 - 17.00 uur.
• Zuidbroek; sleuteladres 0598-452981
• Koepelkerk Sappemeer; info: info@koepelkerksappemeer.nl
Overig
• Veenborg. De borg is niet te bezichtigen maar de tuin is open tussen 10.00-17.00 uur.
Parkeren
• Parkeerhaven Noorderstraat 169 Sappemeer.
OV.
• Bushalte Compagniesterpoort aan de Noorderstraat Sappemeer.
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