Routebeschrijving Pelgrimsroute Wedde en de Westerwoldse A
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein burcht Wedde Hoofdweg 3 Wedde.
De route is voor fietsers niet geschikt vanwege de veel voetpaden.
Zonder de downloadbare kaart of de route in de App Viewranger is het lastig om met alleen deze tekst
de route te lopen.
1. RD. Staand op het parkeerterrein met de rug naar de weg gaan we RD naar einde van het
parkeerterrein.
2. LA. We slaan linksaf aan het eind van het Parkeerterrein.
3. RA. We slaan rechtsaf de weg naar de Burcht van Wedde en toegangshek naar de Burcht.
4. RD. Na toegangshek gaan we rechtdoor en volgen we het voetpad.
A. Burcht van Wedde is gedeeltelijk bezoekbaar.
5. RA. Op de t-splitsing van voetpaden slaan we rechtsaf.
6. RA. Bij de volden t-splitsing van voetpaden slaan we rechtsaf en nemen we de voetbrug over de
Westerwoldse A.
7. LA. Op de t-splitsing van voetpaden meteen na de voetbrug slaan we linksaf.
8. RD. Op de volgde t-splitsing van voetpaden gaan we rechtdoor.
9. LA. Na 20m slaan we linksaf op de t-splitsing en nemen we de voetbrug.
10.RD. Opa e volgende splijting gaan we rechtdoor en slaan we de Meierweg in.
11.RA. Op de volgende t-splitsing slaan we rechtsaf het voetpad is.
12.LA. Aan het eind van dit voetpad slaan we linksaf de Veelerweg in.
13.RD. Op de t-splitsing van wegen gaan we rechtdoor en slaan met het voetpad in.
14.LA. Op de volgende kruising van voetpaden slaan we linksaf.
15.RA. Op de volgende kruising van voetpaden gaan we rechtsaf.
16.RA. Aan het eind van dit voetpad slaan we rechtsaf De Veelerweg in.
17.LA. Na ca 100m slaan we linksaf het onverharde Oeleweg in.
18.LA. Op de t-splitsing van onverharde paden slaan we linksaf het voetpad in.
19.LA. Aan het eind van dit voetpad slaan we linksaf de kolonel Blondeelweg in langs de Mussel Aa
kanaal.
20.RA. Op de kruising slaan we rechtsaf de Wedderstraat in en gaan we over de brug.
21.LA. Meteen daarna slaan we linksaf de Mussel A kanaal Zuid in.
22.RD. Na 1 km slaan we het voetpad in dat parallel aan het pad langs het kanaal loopt door de slmalle
bosstrook.
23.LA. Aan het eind van Musselkanaal A Zuid slaan we linksaf de unieke brug in.
24.RA. Op de brug slaan we rechtsaf.
25.LA. Na de brug slaan we linksaf de Veelerveensterweg in.
B. Kerk Velerveen annex Restaurant.
26.LA. De eerste afslag links nemen over de brug en aan d overkant de weg langs het Ruiten A kanaal
vervolgen
27.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Dijksweg inslaan langs het kanaal.
28.LA. Bij de eerst volgende fietsbrug aan uw rechterhand linksaf slaan de Veelerscheiding inslaan.
29.RA. Na 25m rechtsaf de onverharde Bisschopsweg inslaan.
30.RA. Aan het eind van de Bisschopsweg rechtsaf de Dorpsstraat inslaan dat even later een bocht
naar rechts maakt en dan nog steeds de Dorpsstraat in Vriescheloo blijven volgen.
C. Looskerk Vriescheloo
31.RA. Na ca. 2.5 km maakt de Dorpsstraat een bocht naar links. Meteen na de bocht linksaf het
parkeerterrein inslaan en in het verlengde daarvan het voetpad.
32.LA. Op de t-splitsing bij het water linksaf het voetpad langs het water inslaan.
33.RD. Bij de kruising met de dorpsstraat gaan we rechtdoor en blijven we het voetpad langs het water
Veendiep meerder kilometers volgen.
34.RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Verl. Lutjeloosterweg inslaan.
35.LA. Net voor de brug linksaf het voetpad langs het water het Westerwoldse A inslaan.
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36.RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf het fietspad inslaan.
37.RA. Bij de Molen Weddermarke rechtsaf de Molenweg inslaan.
38.RA. Op de t-splitsing van wegen rechtsaf de Werderbergenweg inslaan.
39.LA. De eerste afslag links nemen en de Paviljoenweg en het bungalowpark inslaan.
40.RA. Aan het eind van de Paviljoenweg rechtsaf het voetpad langs het water inslaan.
41.RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf slaan.
42.LA. Na 25m linksaf het voetpad inslaan.
43.RA. De eerste afslag recht nemen en het voetpad inslaan. Dit voetpad gaat na 50m langs de
Westerwoldse A. Steeds dit voetpad langs de Westerwoldse A blijven volgen tot aan het
gemeentehuis van Wedde.
44.LA. Bij de hoofdweg slaan we linksaf voor het ommetje in het dorp naar de Kerk van Wedde.
45.LA De eerste afslag links inslaan de Middenweg.
46.RA. Op de eerst volgende t-splitsing slaan we rechtsaf de Schoolstraat in.
D. Kerk Wedde.
47.RA. Aan het einde van de Schoolstraat slaan we rechtsaf de Hoofdweg in.
48.LA. Linksaf het parkeerterrein van de Burcht van Wedde inslaan.
49.Eindbestemming van deze pelgrimsroute.
Kerken
• Veelerveen alleen te bezoeken bij openingstijden als restaurant
• Vriescheloo; contactadres 06 25044432
• Wedde sleuteladres :0597 - 561 438
Overig.
• Burcht Wedde. openbare gedeelte open van 1 april -1 okt. wo-zo. 12.00 17.00 uur.
• Molen Weddermarke; open za.mi 13.-16.00 uur en op afspraak 06-28491971 of 06-53372934

Parkeren
• Parkeerterrein Burcht Wedde Hoofdweg 3 Wedde
Ov.
• Bushalte Burcht Wedde
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