Routebeschrijving Pelgrimsroute Bad Nieuweschans De Dollard
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein NS. Station Bad Nieuweschans.
• De route is niet geschikt voor fietsers.
• Zonder de downloadbare kaart of de route in de App Viewranger is het lastig om met alleen deze
tekst de route te lopen.
1. Staand met de rug naar het perron van NS station Bad Nieuweschans slaan we rechtsaf en nemen
we het voet pad naar de Verlengde Hoofdstraat.
2. LA. Bij de verlengde Hoofdstraat slaan we linksaf en de weg gat dan over den de weg Oude Zijl en
even later in de Langeweg.
3. LA. Ter hoogte van Oude Zijl 21 slaan we linksaf het graspad in.
4. RA. Bij de bosrand slaan we rechtsaf het graspad in aan de kant van het bos. (Dus de sloot moet
zich aan uw rechterhand bevinden).
5. RD. Ca 100m na het bosgedeelte aan uw linkerhand gaan we via de dam aan de andere kant van de
sloot langs.
6. RA. Na 50m rechtsaf het pad de Stadskiel in.
7. LA. Bij de bosrand van Nieuw Beerta slaan we linksaf het graspad in.
8. RD. Aan het eind van dit voetpad gaan we rechtdoor en slaan we de Kerkhoflaan in.
A. Kerk Nieuw Beerta.
9. LA. Op de eerst volgende kruising slaan we linksaf.
10.RD. Bij de volgende kruising met de Hoofdweg gaan we rechtdoor en slaan we de Molenlaan in dat
aan het eind overgaat in een voetpad.
11.RA. Op de t-splitsing van voetpaden slaan we rechtsaf en vervolgen we het graspad dat om de sloot
loopt en vervolgen we het graspad (waarbij de sloot zich aan onze linkerkant bevind).
12.RA. Aan het eind van dit graspad slaan we rechtsaf de weg in.
13.LA. Aan het eind van de weg slaan we linksaf het graspad in.
14.RA. De sloot maakt na ca. 600m een bocht naar rechts en we volgen het dit graspad langs deze
sloot.
15.RA. We steken deze sloot bij de stuw over en vervolgen het graspad aan de andere zijde van de
sloot.
16.LA. Aan het eind van het pad langs d besloot slaan we in het gehucht Kostverloren linksaf de Oude
Dijk in.
17.RA. Na 50m slaan we rechtsaf de Oude Dijk in.
18.LA. OP de volgende t-splitsing van wegen slaan we linksaf de Stadspolder in.
19.RA. Bij de volgende t-splitsing slaan we rechtsaf de weg Reiderwoldepolder in.
20.LA. Bij de volgende t-splitsing slaan we linksaf de Reiderwolderpolder in.
21.RA. Bij de volgende t-splitsing slaan we rechtsaf de Carel Coenraadpolder in.
22.RA. Bij de dijk van de Dollard slaan we rechtsaf en lopen we over de dijk.
23.LA. Aangekomen bij de sluizen van Nieuw Statenzijl slaan we linksaf.
24.LA. Na de sluizen slaan we linksaf en aan het eind van dit pad slaan we het vlonderpad in naar de
mooiste buitendijkse vogelkijkhut (“de Kiekkaaste”) van Nederland.
25.OM. Eenmaal terug bij de sluizen slaan we linksaf.
26.LA. Na de sluizen slaan we linksaf en gaan we via de trap het voetpad in en dit voetpad gaat even
later over in de weg Nieuwe Statenzijl.
27.LA. Bij de volgende T-splitsing gaan we linksaf de weg Nieuwe Statenzijl in langs het water van de
Westerwoldse Aa. Op het eind gaat deze weg over in een voetpad.
28.RA. Aan het eind van het voetpad slaan we rechtsaf de weg Nieuwe Statenzijl in.
29.RD. Wij d et-splitsing gaan we rechtdoor.
30.LA. Meteen na de brug over het water slaan we linksaf het pad in.
31.RA. Na 100m slaan we rechtsaf het fietspad in langs de Westerwoldse Aa.
32.RD. Waar het fietspad overgaat in de weg Oudezijl.
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33.LA. Aan het eind van deze weg linksaf de Oudezijl inslaan dat even later overgaat in de Verlengde
Hoofdstraat.
B. Remise Bad Nieuwe Schans
34.RD. Na de brug gaan we rechtdoor bij de 1e t-splitsing.
35.RA. Bij de 2e t-splitsing gaan we rechtsaf en vervolgen we de Hoofdstraat.
36.RD. Aan het eind van de Hoofdstraat gaan we rechtdoor het fietspad in.
37.LA. De eerste afslag links nemen en de Weverstraat inslaan.
38.RA. Aan het eind van de Weverstraat rechtsaf de Achterstraat inslaan.
39.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Kruisstraat.
40.RA. D eerste afslag rechts nemen het voet pad de 1e Kanonnierstraat
C. Vestingmuseum.
41.RA. Aan het eind van de 1e Kanonnierstraat rechtsaf de Voorstraat inslaan.
42.LA. Bij de kruising linksaf de Kerkstraat inslaan.
43.RD. Rechtdoor gaan bij de volgende kruising en de Kerkstraat vervolgen.
D. Garnizoenskerk Kerkstraat nr. 1.
44.RD. Bij de volgende t-splitsing van wegen rechtdoor gaan het voetpad inslaan.
45.RA. Na de brug rechtsaf het voetpad langs de weg De Weg naar de Bron inslaan.
E. Wellness centrum Bad Nieuwe Schans
46.RA. De weg maakt dan ene bocht naar rechts en gaat over in de Havenstraat.
47.LA. Aan het eind van de Havenstraat linksaf de Hoofdstraat inslaan.
48.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Hoofdstraat vervolgen en die daarna overgaat in de
Verlengde Hoofdstraat.
49.LA. Linksaf het voetpad naar het Station inslaan.
50.Eindbestemming NS station Bad Nieuwe Schans.
Kerken.
• Nieuw Beerta; Sleuteladres(sen): Hoofdweg 47, 0597-521452; Kerkhoflaan 3, 0597-521251
• Garnizoenskerk Bad Nieuweschans sleuteladres Steven van Keulen Bunderweg 27 Bad
Nieuweschans 0597 – 521748, 06 – 13829337 svkeulen@home.nl. of dhr. Hommes 0597-521576
Overig.
• Remise Bad Nieuweschans; hierin is een restaurant gevestigd.
• Vestingmuseum. Open: di-vrij van 14.00 tot 16.00 uur.
Parkeren
• NS Station Bad Nieuweschans aan de Stationsstraat.
OV.
• NS Station Bad Nieuweschans.
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