Tekst Pelgrimsroute Nieuw Scheemda Nieuwolda Wagenborgen.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Camping Klein Finland Boslaan Wagenborgen.
• De route is ook geschikt voor fietsers met 1 wijziging die cursief in de tekst is aangebracht..
• Zonder de downloadbare kaart of de route in de App Viewranger is het lastig om met alleen deze
tekst de route te lopen.
1. Staand op de parkeerplaats met de rug naar de toegangsweg gaan we rechtdoor richting het
Hondshalstermeer.
2. RA. Voor de brug rechtsaf het graspad langs het Hondshalstermeer.
Fietsers gaan hier rechtdoor en gaan precies de andere kans van het meer langs. Meteen na de
fietsbrug linksaf op de t-splitsing van fietspaden en vervolgens door nr. 5 van deze route.
3. RD. Op de t-splitsing meet het fietspad rechtdoor het fietspad langs het meer inslaan.
4. RD. Bij de volgende t-splitsing rechtdoor het fietspad vervolgen.
5. RA. Aan het eind van het fietspad en rechtsaf de Hoofdweg in ’t Waar inslaan.
6. LA. Na Hoofdweg nr. 7 linksaf het fietspad inslaan dat langs het water even later overgaat in de
weg Oude Diepje.
7. LA. Bij de brug linksaf en de Hamrikkerweg inslaan.
A. Kerk van Nieuw Scheemda
8. LA. Linksaf slaan bij de kerk en de Kerkwijk inslaan.
9. LA. NA de kerk het voetpad inslaan
10.LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Zijldieppad inslaan dat later overgaat in het fietspad.
11.RA. Na de brug rechtsaf de Hoofdweg inslaan dat later overgaat in de Hoofdweg West.
12.LA. De N363 oversteken (let op dit is een 80m weg) en linksaf het fietspad inslaan
13.RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Hoofdweg West inslaan in Nieuwolda.
14.RA. De eerste afslag rechts nemen de Oud Nieuwlandseweg inslaan.
15.LA. Na de brug linksaf het fietspad inslaan.
16.LA. Op de t-splitsing van fietspaden linksaf slaan en de brug over het Termunterzijldiep nemen.
17.RD. Bij de kruising met de weg Woelkamp rechtdoor gaan.
18.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf slaan en de Burg. Waalkensstraat inslaan.
19.RA. Rechtsaf het voetpad inslaan na huisnr. 25.
20.LA. Linksaf de Lindenlaan inslaan aan het eind van het voetpad.
21.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Kerksingel inslaan.
B. Kerk Nieuwolda.
22.RA. Rechtsaf op de volgende t-splitsing de Meidoornstraat inslaan.
23.RA. Op de eerst volgende kruising rechtsaf de Prunuslaan inslaan.
24.RD. Aan het eind van de Prunuslaan rechtdoor gaan en het fietspad inslaan.
25.LA. Na de brug linksaf op de t-splitsing van fietspaden.
26.RD. Na de 2e brug rechtdoor op de t-splitsing van fietspaden.
27.RD. Rechtdoor gaan waar het fietspad overgaat in de weg Troppelhuizen.
28.RA. Aan het eind van de weg Troppelhuizen rechtsaf de Hoofdstraat inslaan dat later overgaat in de
Hoofdstraat Oost.
29.LA. NA ca. 1.5 km in Nieuwolda Oost na Hoofdweg Oost huisnr.. 35 linksaf De Kamp inslaan.
30.RD. Aan het eind van de Kamp rechtdoor het fietspad inslaan.
C. Voormalig Kloosterterrein
31.RD. Aan het eind van het fietspad rechtdoor de Oosterschoolstraat inslaan.
32.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Hoofdstraat Oost inslaan.
33.RD. Rechtdoor gaan waar de Hoofdstraat Oost weer overgaat in de Hoofdstraat Nieuwolda.
34.RA. Rechtsaf de Noorderlaan inslaan na Hoofdstraat 111.
35.LA. De eerste afslag links inslaan.
36.RA. Rechtsaf slaan voor de fietsbrug en het fietspad inslaan.
37.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Heemweg inslaan, dat even later over gaat in de weg
Scheve Klap.
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38.RA. Bij de volgende t-splitsing rechtsaf de Kopaf inslaan.
39.LA. Linksaf het fietspad naast de rotonde inslaan, dat na de rotonde parallel loopt aan de Tolhek.
40.LA. De eerste afslag links nemen en de Boslaan inslaan.
41.Eindbestemming parkeerterrein aan de Boslaan.
Kerken
• Nieuw Scheemda: Open: do. t/m zo. van 10.00 - 16.00 uur van april t/m oktober.
Sleuteladres ;Hamrikkerweg 56 t0598-446274 Hamrikkerweg 60 tel. 0598-446497
• Nieuwolda; sleuteladres: n.n.b.
Parkeren
• Parkeerterrein camping Klein Finland aan de Boslaan te Wagenborgen.
OV.
• Bushalte Groot Bronswijk aan de Tolhek te Wagenborgen.

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

