Routebeschrijving Pelgrimsroute Winschoten Westerlee.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein NS. Station Winschoten.
De route is grotendeels voor fietsers geschikt. Afwijken van de route voor fietsers is cursief in de tekst
aangegeven. 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 voor het NS station met de rug naar het stationsgebouw slaan we rechtsaf de
Stationsstraat in.
2. LA. We nemen de eerste afslag links en slaan de Emmastraat in.
3. RA. De 3e afslag rechts nemen en de Kostersgang inslaan.
4. LA. Aan het eind van de Kostersgang slaan we linksaf de Torenstraat in.
5. RA. We nemen de 1e afslag rechts en slaan de Carolieweg in.
6. LA. Op de eerst volgende kruising slaan we linksaf de Blijhamsterstraat in.
7. RA. We slaan rechtsaf en maken een rondje rondom de kerk.
A. Kerk Winschoten
8. RD. Na 3/4 rondje om de kerk gaan we rechtdoor en slaan we de weg Marktplein in.
9. RD. Op de kruising gaan we rechtdoor en slaan we de Vissersdijk in.
10.RD. We gaan 2x rechtdoor bij 2 kruisingen.
11.RA. Op de t-splitsing slaan we rechtsaf en dat is ook nog de Vissersdijk.
12.LA. De eerste afslag links ( t.o. de Lidl) nemen dat alleen voor voetgangers en fietsers is bedoeld.
B. Voormalige synagoge.
13.LA. Aan het eind van dit pad linksaf de Bosstraat inslaan.
14.LA. De eerste afslag links nemen en Het Boschplein inslaan.
15.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Garstestraat inslaan.
16.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising.
Fietsers gaan bij de kruising rechtsaf en daarna de eerste afslag links het fietspad inslaan en
dan verder naar punt 19.
17.RA. Rechtsaf het voetpad door het Sterrrebos inslaan.
18.Volg de lijn van het
onderstaande kaart van
het Sterrebos.

19.RD. Bij het verlaten
van de Sterrebos rechtdoor gaan de Steringa Kuiperweg inslaan dat even laten

overgaat in de
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Burg. Meester van H.J. Engelkenslaan overgaat.
20. LA. Aan het eind van deze laan linksaf op de t-splitsing en de St. Vitusholt inslaan.
21.RA. Na de spoorwegovergang rechtsaf de Meidoornlaan inslaan.
22.LA. Na Meidoornlaan 20
linksaf het voetpad inslaan.
Volg de lijn op het
onderstaande kaartje.
Fietsers vervolgen gewoon de
Meidoornlaan en ga dan
verder bij punt 24.

23. LA. Aan het eind van dit pad linksaf de Meidoornlaan weer inslaan.
24. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de weg Napels West inslaan.
25. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Tranendallaan inslaan.
26. LA. Na 50m linksaf het fietspad Kampschutterslaan inslaan dat even later overgaat in de
gelijknamige weg.
27. LA. Na Kampschutterslaan 17 linksaf de 2e Bovenpad inslaan.
28. LA. Aan het eind van e 2e Bovenpad linksaf de Hoofdweg inslaan.
29. RA. De 2e afslag rechts nemen de Lagelaan inslaan.
30. RD. Rechtdoor op de kruising met de 2e Garstelaan.
Fietsers gaan hier rechtdoor en daarna de eerste afslag links het fietspad inslaan. Daarna
verder bij punt 34.
31. LA. Na 25m linksaf het voetpad door het bos inslaan.
32. RD. Op de t-splitsing van voetpaden rechtdoor gaan.
33. LA. Aan het eind van dit pad linksaf het fietspad inslaan.
34. LA. Op de t-splitsing linksaf het fietspad vervolgen.
35. LA. OP de volgende t-splitsing linksaf slaan.
36. LA. Aan het eind van dit pad linksaf de Hoofdweg inslaan.
C. St. Joriskerk Westerlee.
37. OM De Hoofdweg teruglopen.
38. LA. De eerste afslag links nemen en de Engelkenslaan inslaan.
39. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de D.H. Vinkersweg inslaan.
40. RD. Recht door gaan op de volgende kruising.
41. LA. Na de kruising meteen linksaf het bospad inslaan en volg verder de rode lijn van het kaartje op
de volgende pagina.
Fietsers slaan bij deze kruising linksaf de Emergoweg in, die na de volgende t-splitsing
overgaat in de Raadhuisweg. Bij de rotonde rechtdoor en op de volgende kruising rechtsaf de
Hugo de Grootlaan inslaan
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42. LA. Aan het eind van het bos linksaf de
Ceresweg inslaan.
43. LA. Na 100 m linksaf het bospad inslaan.
44. RD. Rechtdoor gaan bij de dam over het
water.
45. LA. Na de dam het pad schuin links
aanhouden.
46. RD. Aan het eind van het bospad de Provinciale
wen oversteken (let op de 80km weg!!!!!)
47. RA. Het graspad inslaan dat parallel aan de
provinciale weg loopt. Na 50 m buigt dit
graspad naar links.
48. RD. Aan het eind van dit pad rechtdoor gaan de
Hugo de Grootlaan inslaan.
48. RA. Op de eerst volgende kruising rechtsaf slaan
en de Hugo de Grootlaan vervolgen.
49. RA. Meteen na de volgende kruising rechtsaf het
voetpad inslaan.
50. LA. Op de kruising van voetpaden linksaf slaan.
51. RD. 2x achter elkaar rechtdoor bij kruisigen van
voetpaden.
52. RA. Rechtsaf slaan aan het eind van het voetpad
en de Hugo de Grootlaan vervolgen.
53. LA. Linksaf op de t-splitsing en de Kerklaan
inslaan.
D. RK. ST. Willibrorduskerk
54. LA. Aan het eind van de Kerklaan linksaf de
Feiko de Clockstraat inslaan.
55. RA. De eerste brug rechtsaf nemen.
56. LA. Na de brug linksaf de Hendrik Westerstraat
inslaan langs het Pekeler Hoofddiep.
57. RA. Aan het eind van de H. Westerstraat rechtsaf
de Wedderweg inslaan.
58. LA. Linksaf het voetpad naar de kerk inslaan.
E. Herv. Kerk Oude Pekela
59. LA. Linksaf het voetpad inslaan voor de kerk.
60. RA. De H. Westerstraat vervolgen.
61. LA. Ter hoogte van h. Westerstraat nr. 2 linksaf de
fietsbrug over het water nemen.
61. RA. Na de fietsbrug rechtsaf de Feiko de Clockstraat inslaan.
62. LA. Aan het eind van deze weg linksaf slaan.
63. RA. Na 10 m rechtsaf de Turfweg oversteken en het fietspad inslaan.
64. LA. Op de t-splitsing van fietspaden bij Waterpark Tusschenwegen linksaf slaan.
65. RA. Op de volgende t-splitsing van fietspaden rechtsaf slaan.
66. RA. Aan het eind van het fietspad de Udesweg oversteken en rechtsaf het fietspad inslaan.
67. LA. De eerste afslag links nemen en de Amstelstraat inslaan.
68. RD. Bij de kruising rechtdoor gaan.
69. RA. Meteen na de volgende t-splitsing rechtsaf de Amstelstraat oversteken en het fietspad langs
het Vondelhuys inslaan.
70. RA. Op de volgende kruising van fietspaden rechtsaf het fietspad inslaan.
71. RD bij de volgende kruising met de Albert Verweijstraat rechtdoor het fietspad vervolgen.
72. LA. Op de volgende t-splitsing van fietspaden linksaf slaan.
73. Eindbestemming NS Station Winschoten.
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Kerken
•
•
•
•

Winschoten Dhr. Henk Zwik. tel. 0597-422565
Joriskerk Westerlee 0597 – 417490. info@sintjoriskerkwesterlee.nl
RK Willibrorduskerk Oude Pekela (0597) 61 23 15
Herv. Kerk Oude Pekela. Sleuteladres Feiko Clockstraat 161 tel. 0597-614896

Overig.
• Synagoge Winschoten is tegen wording een kunstgalerie Open: di- t/m vrij van 13:00 – 17:00 uur
Parkeren.
• P&R NS station Winschoten
OV.
• NS Station Winschoten
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