Routebeschrijving Pelgrimsroute Oldehove Kommerzijl.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Parkeerplaats bij de Ludgeruskerk Oldehove T.P.
Oosterhoffstraat Oldehove.
• De route is geschikt voor fietsers met inachtneming van de cursieve wijzigingen in de route.
• Zonder de downloadbare kaart of de route in de App Viewranger is het lastig om met alleen deze
tekst de route te lopen.
1. RA. Staand op de parkeerplaats met het gezicht naar de weg slaan we rechtsaf de T.P.
Oosterhoffstraat in die even later overgaat in de Schoolstraat.
2. RA. Op de t-splitsing rechtsaf slaan de Schoolstraat vervolgen.
3. LA. Na 15m linksaf de Kenwerderlaan inslaan.
4. RA. Aan het eind van de Kenwerderlaan rechtsaf de Buitensingel inslaan.
5. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Aalsumerweg inslaan (fietspad).
6. LA. Na 1.5 km linksaf het fietspad richting Niehove inslaan.
7. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Rikkerdaweg inslaan.
8. RA. In Niehove op de eerst t-splitsing rechtsaf de Rikkerdaweg inslaan.
9. LA. De eerste afslag links nemen en het Molenpad inslaan dat op het laatst alleen voor voetgangers
bestemd is.
10.RA. Aan het eind van het Molenpad rechtsaf de Kerkstraat (rondje om de kerk) inslaan.
A. Kerk Niehove tevens bezoekerscentrum voor het wierdendorp.
11.RA. Na Kerkstraat nr. 13 rechtsaf de weg Tilstok inslaan.
12.RA. NA de brug rechtsaf door het hek het laarzenpad langs het Niehoofsterdiep inslaan. (Let op in
sommige weilanden kan het vee u dicht naderen.). Het pad steeds langs het water blijven volgen.
Fietsers kunnen het fietspad volgen. Aan het eind van het fietspad rechtsaf slaan en dan route
vervolgen bij punt 14.
13.RA. Aan het eind van het laarzenpad rechtsaf de weg Hereburen inslaan.
14.LA. Aan het eind van de Heereburen linksaf de Pamaweg inslaan.
15.LA. In Kommerzijl de 2e afslag links de Dijkstraat inslaan.
16.RA. De 2e afslag rechts nemen en de Kerkstraat inslaan.
B. Kerk Kommerzijl
17.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Wigbold van Ewsumstraat inslaan.
18.RA. Na 10m rechtsaf het voetpad langs het water inslaan.
19.LA. Aan het eind van het pad (na de brug) linksaf de Hogeweg inslaan die bij Niezijl overgaat in de
Hogedijk.
20.LA. Op de kruising linksaf de Hoofdstraat inslaan.
C. Synagoge
21.RA. Na Hoofdstraat nr. 52 rechtsaf het voetpad naar de kerk inslaan.
D. Kerk Niezijl
22.OM. Omkeren en teruglopen naar de Hoofdstraat.
23.LA. Linksaf de Hoofdstraat inslaan.
Fietsers dienen hier rechtsaf te slaan. Vervolgens de 2e afslag links te nemen en de Rijksstraatweg
inslaan. Na de brug rechtsaf het fietspad inslaan. Daarna route verder bij punt 30 vervolgen.
24.RA. De eerste afslag rechts nemen en de Oliemolen inslaan.
25.RD. Op de volgende t-splitsing rechtdoor gaan en de Pelmolen inslaan.
26.RD. Aan het eind van de Pelmolen rechtdoor het voetpad inslaan.
27.LA. Na de voetbrug linksaf het voetpad inslaan eerst langs de Kommerzijlsterriet en later langs de
Oude Riet.
28.RD. Bij de kruising met de Hoofdstraat rechtdoor het voetpad langs het water blijven volgen.
29.RD. Bij de volgende brug van de Rijksstraatweg het (fiets-)pad aan de overzijde blijven volgen.
30.RD. Bij de kruising met de Oudedijk rechtdoor gaan en het fietspad blijven volgen.
31.RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de weg Heereburen inslaan.
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32.LA. De eerste afslag links nemen en het fietspad het Oebelepad inslaan.
33. RD. Na de fietsbrug rechtdoor de weg Tilstik inslaan.
34.RA. Aan het eind van de weg Tilstok rechtsaf de Kerkstraat inslaan.
35.RA. De 2e afslag rechts nemen en de Kloosterweg inslaan.
36.RD. Op de t-splitsing rechtdoor de Rikkerdaweg inslaan.
37.LA. Op de t-splitsing linksaf de Niehoofsterweg inslaan.
38.RA. In Niehove de 3e afslag rechts nemen en de Niehoofsterweg vervolgen.
39.RD. Bij de volgende kruising rechtdoor de Wilherminastraat inslaan.
40.RA. Na 60m het voetpad rechts inslaan.
41.LA. Aan het einde van dit voetpad rechtsaf de Wengeweer inslaan.
42.RA. De eerst afslag rechts nemen en de Wengeweer vervolgen.
43.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Omloop inslaan.
44.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Omloop vervolgen die even later met een flauwe bocht naar
rechts overgaat in de Korbeel.
45.LA. Tussen Korbeel nr. 24 en 20 linksaf het voetpad inslaan.
46.LA. Op de t-spitsing linksaf slaan.
47.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Schipvaart inslaan. ( dat even later overgaat in de
Boventilsterweg).
48.LA. Na ca. 1 km linksaf het fietspad de Blindeweg inslaan.
49.LA. Bij Saaksum de eerst afslag links nemen en het fietspad inslaan.
50.RA. Aan het einde van het fietspad rechtsaf de Eiso Jargesstraat inslaan.
51.LA. Bij de volgende t-splitsing de Roodehaansterweg inslaan.
52.LA. Het voetpad naar de kerk inslaan. Dat over het kerkhof gaat.
53.LA. Bij de kerk linksaf een rondje om de kerk maken.
E. Kerk Saaksum
54.LA. Na de kerk rechtsaf het voetpad inslaan.
55.LA. Op de t-splitsing linksaf het voetpad inslaan.
56.RD. Bij de kruising met de Heralmastraat rechtdoor de Smidsgang inslaan.
57.LA. Aan het einde van dit pad linksaf de Noorderstraat inslaan.
58.LA. Op de t-splitsing rechtsaf de Eiso Jargesstraat inslaan dat even later overgaat vind e
Englumerweg.
59.LA. Op de t-splitsing vlak voor Oldehove linksaf de Englumerweg vervolgen.
60.RD. Op de kruising rechtdoor de Molenstraat inslaan.
61.RA. Na 25m rechtsaf het voetpad inslaan.
62.RD. Aan het eind van het voetpad rechtdoor het Kerkpad inslaan.
F. Ludgeruskerk Oldehove.
63.L. Aan het eind van het voetpad langs de kerk linksaf naar het parkeerterrein gaan.
64.Eindbestemming parkeerterrein T.P. Oosterhoffstraat.
Kerken.
• Niehove open van april- okt 9.00-18.00 uur
• Kommerzijl; n.n.b.
• Niezijl is dagelijks open.
• Saaksum; n.n.b.
• Oldehove; Open april- oktober van 9.00 uur-17.00 uur
Parkeren.
• T.P. Oosterhoffstraat Oldehove.
OV.
• Bushalte Schoolstraat Aalsumerweg.
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