Routebeschrijving Pelgrimsroute Roodeschool Oosteinde.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie P&R NS station Rodeschool.
• De route is ook geschikt voor fietsers. De alternatieve routes zijn cursief in de tekst weergegeven.
• Dringend aanbevolen om de kaart van de route mee te nemen of gebruik te maken van de route in de
App Viewranger.
1. RA. Staand aan het begin van de Stationsplein met de rug naar het station slaan we rechtsaf de
Hooilandse weg in.
A. Protestantse kerk Roodeschool Hooilandseweg 75
2. OM. Omkeren en 50m teruglopen.
3. RA. De 1e afslag rechts en de Ubbegalaan inslaan.
4. RA. Het voetpad rechts inslaan en op de t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan.
Fietsers gaan hier rechtdoor en aan het eind van de Ubbegalaan rechtsaf het fietspad de
Dobswalpad rechtsaf slaan. En daarna verder naar punt 6 van de route
5. RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf het fietspad Dobswalpad inslaan.
6. LA. Linksaf de Laanweg inslaan aan het eind van dit fietspad.
7. RD. Bij de kruising rechtdoor de De Klaas Wiersumsweg inslaan.
8. RA. Bij de dijk rechtsaf de Dijksweg inslaan.
9. LA. Ca. 50m na de Derk Luddesweg aan uw rechterhand links de onverharde weg over de dijk
inslaan.
Fietsers gaan hier rechtdoor en gaan daarna rechtsaf het voetpad voor Dijksweg 45 rechtsaf
inslaan daarna verder naar punt 14 van deze route.
10.RA. Na de andere kant van de dijk maakt dit onverhard pad een bocht naar links kies dan het pad
rechtsaf net voorbij de sloot.
11.RA. Bij het volgend pad rechtsaf de onverharde weg naar de wijk inslaan.
12.RA. Na de dijk rechtsaf de Dijkweg inslaan.
13.LA. Na Dijkweg 45 linksaf het voetpad inslaan.
14.RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Molenweg inslaan.
15.LA. Aan het eind van de Molenweg linksaf de Derk Luddesweg inslaan.
16.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Greedeweg inslaan.
17.LA. De eerste afslag links de Radsweg inslaan.
B. ’t Nijkerkje
18.LA. Bij het Nijkerkje linksaf de Spijksterweg inslaan.
19.LA. De provinciale weg oversteken en linksaf de Spijksterweg vervolgen.
20.RA. Aan het eind van de Spijksterweg op de t-splitsing rechtsaf de Kolholsterweg inslaan.
21.RA. De eerste afslag rechts de Den Hoornsterweg inslaan op de t-splitsing.
22.LA. NA 200m linksaf de onverharde weg de Kolkweg inslaan.
23.RA. Aan het eind van de Kolkweg in Zijldijk rechtsaf de Fivelweg inslaan.
C. De Doopsgezinde kerk
24.RD. Na de viaduct rechtdoor de Maarvlietweg (fietspad) inslaan.
25.RA. Op de kruising rechtsaf de Oosternielandsterweg inslaan.
D. Kerk Oosternieland.
26.LA. Tegenover de kerk linksaf het voetpad inslaan dat parallel loopt aan de Oosternielandseweg en
aan het eind de Oosternielandseweg weer inslaan.
Fietsers gaan hier gewoon rechtdoor de Oosternielandseweg in.
27.LA. Na Oosternielandseweg nr. 19 linksaf het voetpad door het weiland inslaan.
Fietsers gaan hier rechtdoor en daarna linksaf op de t-splitsing en slaan dan de Tilweg in en gaan
daarna verder bij punt 29.
28.LA. Aan het eind van dit voetpad linksaf de Tilweg inslaan.
29.LA. De eerste afslag links nemen en de Meedsterweg inslaan.
30.RA. Aan het eind van de Meedsterweg na de spoorwegovergang rechtsaf het fietspad inslaan.
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31.RA. De 1e afslag rechts nemen en de Tuinbouwweg inslaan.
32.RD. Aan het eind van de Tuinbouwstraat rechtdoor de Hoofdstraat oversteken via het fietspad.
33.LA. Na de oversteek linksaf de Schapeweg inslaan.
34.RA. De 1e afslag rechts nemen en de Derk Berendslaaan inslaan(gedeeltelijk onverhard)
35.RA. Aan het eind van de Derk Berendslaan rechtsaf de Hefswalsterweg inslaan.
36.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf het fietspad de Greedeweg inslaan
37.RA. Bij het bos rechtsaf het voetpad langs de bosrand inslaan.
Fietsers gaan hier rechtdoor. Op de volgende kruising rechtsaf de Laanweg inslaan. Op de
volgende kruising rechtsaf de Hooilandseweg inslaan. Daarna door naar punt 43 van de route.
38.RA. Aan het pad dat langs de bosrand gaat rechtsaf op de t-splitsing van voetpaden.
39.RD. Rechtdoor gaan waar het voetpad overgaat in de Westerdijkstraat.
40.RA. Op de kruising rechtsaf de Westerdijkshorn inslaan.
41.LA. Aan het eind van de Westerdijkstraat linksaf de Prinsenhof inslaan.
42.RA. Aan het eind van de Prinsenhof rechtsaf de Hooilandseweg inslaan.
43.LA. Linksaf het Stationsplein inslaan.
44.Eindbestemming Ns Station Roodeschool.
Kerken.
• Protestantse kerk Roodeschool n.n.b.
• ’t Nijkerkje Oosteinde Open via sleuteladres behoudnijkerkje@hotmail.com 06-28406178
• Doopsgezinde kerk Zijldijk n.n.b.
• Kerk Oosternieland. Open: april - okt. dagelijks van 7.00 - 19.00 uur
Parkeren
• Ns parkeerterrein Station Roodeschool
OV.
• Ns Station Roodeschool
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