Tekst Pelgrimsroute Delfzijl Marsum Farmsum
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Startlocatie en finish parkeerterrein Ns Station Delfzijl
Altijd de kaart van de route of de route in de App Viewranger gebruiken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RD. Staand voor het NS station Delfzijl steken we de Stationsweg over.
LA. NA de oversteek linksaf het fietspad inslaan.
RA. De 1e afslaan rechts nemen en de Waterstraat inslaan.
LA. Op de volgende kruising linksaf de Noordersingel inslaan.
RA. Aan het eind van de Noorderlingen rechtsaf de Vennen inslaan.
LA. Linksaf het voetpad inslaan naar de voetbrug Keerweerbrug.
RA. Rechtsaf het voetpad inslaan van de Keerweerbrug dat na de brug overgaat in de
Dijkpromenade.
8. RD. Aan het eind van dit voetpad de weg Baaisterhoofd oversteken en het voetpad over de dijk
langs het strandje inslaan.
9. LA. Linksaf bij het Eemshotel de Zeebadweg nemen richting Muzeeaquarium.
10.OM. Omkeren en de Zeebadweg richting de dijk nemen.
11.LA. Op de dijk linksaf het fietspad over de dijk vervolgen.
12.LA. Nadat de dijk een bocht naar links maakt linksaf het voetpad inslaan.
13.RD. Rechtdoor gaan het voetpad vervolgen bij de weg onder aan de dijk.
14.RA. Aan het eind van dit voetpad rechts aanhouden en de Naterijlaan inslaan.
15.LA. De 2e afslag van fietspaden linksaf inslaan en de Naterijlaan vervolgen.
16.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Hogelandsterweg en het fietspad de Naterijlaan
vervolgen.
17.LA. Aan het einde van het fietspad linksaf de Wierdeweg inslaan.
18.RA. De 1e afslag rechts nemen en het Bakkerspad rondom de kerk inslaan.
A. Kerk en Toren Uitwierde.
19.RA. Bij de kerk rechtsaf het Torenpad inslaan.
20.RA. Aan het eind van het Torenpad rechtsaf de Damlaan inslaan.
21.RA. Op de t-splitsing rechtsaf het onverharde pad inslaan.
22.LA. De 5e afslag links nemen.
23.LA. Na 10m linksaf op de t-splitsing.
24.LA. Aan het eind van dit voetpad linksaf het fietspad inslaan.
25.RA. Na 20m rechtsaf het voetpad inslaan.
26.RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf de osseneg inslaan van de wierde Biessum.
27.LA. Na Osseweg nr.15 linksaf het voetpad over de wierde inslaan.
28.LA. Aan het eind van de Osseweg over de wierde linksaf het voetpad langs de Wierdeweg inslaan.
29.RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf de Wierdeweg vervolgen en na ca. 1 km gaat deze weg
over in de Nansumerweg.
30.LA. Op de t-splitsing linksaf de Marsumerweg inslaan.
B. Kerk Marsum
31.RA. Op de t-splitsing rechtsaf slaan de Marsumerweg vervolgen.
32.LA. Op de t-splitsing rechtsaf de Holwierderweg inslaan dat via de tunnel onder de weg door gaat.
33.LA. Na de tunnel linksaf de Holwierderweg vervolgen.
34.RD. Op de t-splitsing rechtdoor en de Fivelweg inslaan.
35.RD. Bij het spoor en de rotonde van de provinciale weg rechtdoor gaan via het fietspad en de Jan
Bronsweg (fietspad) inslaan.
36.LA. Voor de rotonde linksaf slaan via het fietspad en de Solwerderweg inslaan.
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37. LA. Linksaf het pad naar de kerk inslaan.
C. Kerk Solwerd.
38.OM. Omkeren en het pad naar de Solderderweg teruglopen.
39.LA. Linksaf de Solwerderweg vervolgen langs het Damsterdiep. De Solwerderweg gaan dan eerst
over in de Delfzijlsterweg en na het viaduct in de Trekweg.
40.RD. Bij de t-splitsing rechtdoor gaan en het fietspad de Trekweg vervolgen langs het Damsterdiep.
41.RA. Rechtsaf via de trap de brug de nemen.
42.LA. Na de brug het voetpad linksaf inslaan.
43.LA. Op e t-splitsing linksaf en het fietpad inslaan met de fietsbrug.
44.RA. Na de brug rechtsaf en na 5m weer rechtsaf het fietspad de Vlotterspad inslaan langs het
Damsterdiep.
45.RA. Ga op de t-splitsing met het voetpad linksaf en vervolg het fietspad.
46.RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf slaan en de weg Vlotterspad vervolgen.
47.RA. In de bocht naar links rechtsaf het fietspad inslaan.
48.RA. Aan het eind van dit fietspad rechtsaf het fietspad van de Hogelandsterweg nemen en over de
brug gaan.
49.RD. Ga bij de volgende rotonde rechtdoor via het fietspad.
50.RD. Na de brug rechtdoor gaan maar het fietspad aan de overkant van de weg kiezen.
51.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Borgweg inslaan.
52.LA. Na 150m linksaf slaan en de Ripperdaweg inslaan.
53.RD. Aan het eind van de Ripperdastraat rechtdoor de voetbrug over het water nemen.
54.RD. Aan het eind van het voetpad rechtdoor de Lindeboomstraat inslaan.
55.RD. Rechtdoor op de eerst volgende kruising.
56.LA. Linksaf op de volgende kruising en de Vliethorn inslaan.
57.RA. De 1e afslag rechts nemen en “Op de Wierde” inslaan.
D. Kerk Farmsum
58.RD. Rechtdoor gaan waar “Op de Wierde” overgaat in de Pastorietuin.
59.LA. Aan het eind van de Pastorietuin linksaf de Nieuwstad inslaan.
60.LA. Aan het eind van de Nieuwstad linksaf de Duurswoldlaan inslaan.
61.RA. Meteen na de brug rechtsaf het voetpad inslaan en volg dit voetpad dat over de dijk gaat.
62.LA. Neem de eerst volgende dijkdoorgang.
63.RD. Bij de kruising met de Oude Schans rechtdoor gaan en de Kerkstraat inslaan.
64.RA. De 1e afslag rechts de Molenberg inslaan.
65.RD. Rechtdoor bij de kruising en de Schoolstraat inslaan.
66.LA. Linksaf het voetpad Kerkstraat rond de kerk inslaan aan het einde van de Schoolstraat.
E. Kerk Delfzijl
67.RA. De eerste afslag rechts nemen en het voetpad Kerkstraat vervolgen.
68.LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Singel inslaan.
69.RA. Na 10m rechtsaf de Singeldwarsstraat inslaan.
70.RD. Aan het eind van de Singeldwarsstraat rechtdoor het voetpad inslaan richting de voetbrug.
71.RA. Na de voetbrug rechtsaf de Menno van Coehoornsingel inslaan.
72.RA. Rechtsaf de Koningin Julianalaan inslaan aan het eind van de M. Van Coehoornsingel.
73.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Buitensingel inslaan.
74.LA. De 1e afslag links de Commandeurstraat inslaan.
F. Sint Jozefkerk
75.LA. Op de volgende kruising linksaf de Singel inslaan.
76.LA. De 1e afslag links de Landstraat inslaan richting het NS Station.
77.RD. Rechtdoor de weg oversteken naar het NS Station.
78.Eindbestemming NS Station Delfzijl.
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Kerken.
• Uitwierde Toren is open, de kerk is n.n.b.
• Marsum is dagelijks open.
• Solwerd Sleuteladres: Receptie Damsterheerd, Heerdlaan 2, Appingedam ma-do 8.30 – 16.00 uur,
vrijdag 8.30 – 12.00 uur op andere tijden: 0596-620535.
• Farmsum open 5 mei van 11.00 tot 17.00 uur en vanaf 1 juni t/m 14 september op zaterdag
middagen van 14.00 tot 16.00 uur telefoonnummer: 0596-615418, 0596- 614615, 0596- 627252
• Hervormde kerk n.n.b.
• St Jozefkerk. n.n.b.
Overig
• Muzeeaquarium open: dagelijks van 10:00 uur t/m 17:00 uur.

Parkeren
• NS. Station Delfzijl
OV
• NS station Delfzijl
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