Tekst Pelgrimsroute Stadskanaal Onstwedde.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Hemenweg Stadskanaal.
• De route is ook voor fietsers geschikt er zijn .
• 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 met het gezicht naar de Hemenweg en Continentenlaan slaan we rechtsaf de Hemenweg
in.
2. LA. Aan het eind van de Hemenweg slaan we linksaf steken de Continentenlaan over en nemen de
houtenbrug over het water.
3. RA. Na de onderdoorgang slaan we rechtsaf de Wiekedreef in.
4. RD. Aan het eind de Wiekedreef gaan we rechtdoor en nemen we het voetpad.
5. RA. Op de t-splitsing van voetpaden slaan we rechtsaf naar de lange brug over het water.
6. LA. Aan het eind van de brug slaan we linksaf de Continentenlaan in.
7. LA. Voor de rotonde slaan we linksaf het voetpad in dat langs de Europalaan loopt.
8. RD. Rechtdoor bij de kruising met de Frankrijklaan.
9. RD Rechtdoor bij de rotonde en we nemen daarna het fietspad langs de Manegelaan.
10. RD. Rechtdoor gaan bij de bocht waar de Manegelaan overgaat en de Dwarssplitting en het
fietspad Manegelaan nemen.
11. RD. Waar het fietspad Manegelaan overgaat in de gelijkname weg.
12. Na de bocht naar rechts van de Manegelaan slaan we na 200m linksaf het fietspad in.
13. RD. Bij de kruising met de Maarsbroek gaan we rechtdoor en slaan we de Hoveniersweg in.
14. RD. We steken het parkeerterrein recht over en slaan het voetpad in.
15. LA.Bij de t-splitsing slaan we linksaf het fietspad in.
16.RA. Bij de volgende kruising van fietspaden slaan we rechtsaf en volgen we het pad langs het
water.
17. LA. Aan het eind van het pad langs het water slaan we linksaf het fietspad naar de Rode Loper ( de
fietsbrug over de N366) in.
18. LA. Na de Rode Loper slaan we linksaf op de t-splitsing met het voetpad.
19. RA. Op de kruising met het voetpad slaan we rechtsaf het voetpad langs het water in.
20. Bij de ronde vijver gaan we rechtdoor alleen volgen we dan het voetpad aan de andere kant van het
water.
21. RA. Aan het eind van dit voetpad slaan we rechtsaf het fietspad in.
22. LA. Na 50m slaan we linksaf het voetpad langs de ovale vijver in.
23. LA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden slaan we linksaf het voetpad in.
24. RD. Aan het eind van dit voetpad gaan we rechtdoor en slaan we de Knijpenweg in.
25.RA. In de buurtschap Ter Maarsch nemen we de eerste afslag rechts richting Onstwedde.
25.RA. Op de t-splitsing slaan we rechtsaf het fietspad de Oude Kerkpad in.
26. LA. Aan het eind van dit fietspad slaan we linksaf de Markeweg in.
27. RA. Aan het eind van de Markeweg slaan we rechtsaf het fietspad in naast de weg Veenhuizen.
28. RA. NA 200m slaan we rechtsaf het fietspad in.
29. RD. Bij de kruising met de Scholtweg gaan we rechtdoor en blijven we het fietspad langs het
Pagediep volgen.
30. RD. Rechtdoor gaan waar het fietspad overgaat in de weg Ganskampen.
31. LA. Linksaf het fietspad wethouder Jan Bessembinderslaan inslaan langs de ijsbaan.
32. LA. Op de t-splitsing van fietspaden linksaf slaan.
33. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Kerklaan in slaan.
34. RD. Op de t-splitsing rechtdoor gaan de Kerklaan in richting de kerk.
A. Nicolaaskerk Onstwedde.
35. RA. Op de t-splitsing voor de kerk linksaf het voetpad rechtsaf inslaan.
36. LA. Aan het eind van het voetpad linksaf de Kerklaan inslaan.
37. LA. Na Kerklaan 23 linksaf het onverharde pad inslaan.
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38. RA. Aan het einde van dit pad rechtsaf de Scholtweg inslaan.
39. LA. De eerste afslag links nemen en de Horn inslaan.
40. LA. Aan het eind van de Horn linksaf de Hardingstraat inslaan.
41. RA. Na 75m rechtsaf het fietspad inslaan.
42. LA. Op de t-splitsing van fietspaden linksaf de Esweg inslaan, die even later overgaat in de
Achteresweg.
43. RD. Rechtdoor bij de t-splitsing en de Achterweg gaan even later over in een fietspad.
44. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Dwarsstukkerweg inslaan.
45. RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Zijdstukkerweg inslaan.
46. RA. Aan het eind van de Zijdstukkerweg rechtsaf de Kalkoverweg inslaan.
47. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Alteveersterweg inslaan.
48. LA. De eerste afslag links nemen en het graspad langs de vloeivelden inslaan.
49. RD Na 10m rechtdoor gaan op de t-splitsing van graspaden.
50. RA. Op de kruising van graspaden rechtsaf slaan en even later gaat dit pad over in de weg
Vloeivelden.
51. LA. Op de t-splitsing linksaf de weg Vloeivelden inslaan.
52. Na 20m rechtsaf het fietspad langs de rotonde inslaan.
53. LA. Op de t-splitsing van fietspaden na de rotonde linksaf slaan.
54. LA. Aan het eind van dit fietspad linksaf de weg de Krommewijk inslaan.
55. LA. Aan het eind van de weg Krommewijk linksaf de Berkenstraat inslaan.
56. RD. Waar de Berkenstraat een scherpe bocht naar rechts maakt rechtdoor de fietsbrug nemen en de
Bevrijderslaan inslaan.
57. RA. Aan het eind van de Bevrijderslaan rechtsaf de Onstwedderweg inslaan.
58. LA. Linksaf de Poststraat inslaan aan het eind van de Onstwedderweg.
B. Poststraatkerk
C. RK. kerk
59. LA. De eerste afslag links nemen en de Esperantoweg inslaan.
60. RA. Aan het eind van de Esperantoweg rechtsaf het fietspad inslaan.
Eindbestemming parkeerplaats Hemenweg.
Kerken
• Nicolaaskerk Onstwedde: kerkrentmeesters@hervormdonstwedde.nl
• Poststraatkerk n.n.b.
• RK kerk n.n.b.
Parkeren.
• Parkeerplaats Hemenweg Stadskanaal
OV.
• Bushalte Navolaan aan de Continentenlaan in Stadskanaal.
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