Routebeschrijving Pelgrimsroute Bourtange.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Willem Lodewijkstraat Bourtange
• De route is niet geschikt voor fietsers.
• We adviseren dringend om of een downloadbare kaar van de route mee te nemen of de route in de
App Viewranger beschikbaar te hebben tijdens deze pelgrimsroute.
1. LA. Staand voor het informatiekantoor op de parkeerplaats met het gezicht naar het
informatiekantoor gaan we linksaf het parkeerterrein verder in.
2. RA Meteen na het informatiekantoor slaan we rechtsaf het voetpad in.
3. LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf het Smokkelpad inslaan.
4. RD. Rechtdoor op de eerstvolgende t-splitsing van voetpaden.
5. RD. Rechtdoor op de kruising met de Piketlaan.
6. RD. Rechtdoor gaan op de volgende t-splitsing van voetpaden.
7. RD. Rechtdoor gaan op de volgende t-splitsing en dan de Redouteweg inslaan.
8. LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Bakovensweg inslaan.
9. RA. De eerste afslag rechts nemen en de Oude Jodenkerkhoflaan inslaan.
10.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Vlagtwedderstraat inslaan.
11.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Stakenborgweg inslaan.
12.LA. Het voetpad de Kleine Vos inslaan waar de Stakenborg een Boch naar rechts maakt.
13.RA. Rechtsaf slaan het pad langs het Boertangerkanaal.
14.RA. Met het pad rechtsaf meebewegen waar het pad overgaat in de Ruiten A kanaal Oost II.
15.LA. Na 150m linksaf de weg over het kanaal nemen bij de sluis.
16.LA. Na de weg over het kanaal linksaf slaan het fietspad Ruiten A kanaal West inslaan.
17.RA. De eerste afslag rechts nemen en het fietspad de Bruine Vuurvlinder inslaan.
18.RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Achterweg inslaan.
19.RA. Op de volgende t-splitsing de Wollingerhuizerweg rechtsaf inslaan.
20.LA. Na 100m linksaf de Renneborgweg in slaan.
21. LA. Na de brug uit de Ruimte Aa rechtsaf het voetpad langs de Ruiten Aa inslaan.
22.LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf slaan en even later de voetbrug over de Ruiten Aa
nemen.
23.LA. Aan het eind van het voetpad het fietspad oversteken en linksaf de Wollinghuizerweg inslaan.
24.RA. Na 20m rechtsaf het voetpad inslaan.
25.RD. Op de t-splitsing van voetpaden rechtdoor.
26.RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Wollinghuizerweg inslaan,
27.LA. Na 150 m linksaf De Oude Heereweg inslaan.
28.RA. Aan het eind van de Oude Heereweg rechtsaf de Wollinghuizerstraat inslaan.
29.LA. De eerste afslag links nemen en de Hogebrugweg inslaan.
30.LA. Meteen na de brug en de stuw van de Hogewegbrug linksaf het graspad inslaan.
31.RA. Na 100m rechtsaf het voetpad inslaan.
32.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Wollingboerweg.
33.LA. Linksaf het fietspad de Moddermanpad inslaan.
34.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de weg de Meijen.
35.RA. Bij de vesting Bourtange op de t-splitsing rechtsaf de onverharde Inudatieweg inslaan.
36.RD. Bij de eerstvolgende t-splitsing van onverharde wegen rechtdoor gaan de Inudatieweg
vervolgen .
37.LA. Bij de eerstvolgende t-splitsing linksaf het onverharde pad inslaan.
38.LA. Bij de volgende t-splitsing linksaf het voetpad inslaan.
39.LA. Aan het einde van dit pad linksaf de Bisschopsweg inslaan.
40.RD. De Bisschopsweg blijven volgen tot in het hart van de vesting op het Marktplein.
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A. Vesting Bourtange heeft als openlucht museum vele musea en bezienswaardigheden ga
naar hun site voor alle informatie op tickets :
1. Garnizoenskerk
2. Synagoge
3. Terra Mora museum over cultuurhistorie en Natuur
4. Kapiteinshuis
5. Baracquen
6. En nog veel meer raadpleeg hun website.
41. RD/R. Vanuit de Marktplein de Batterijenstraat inslaan. (Vanuit de Bisschopsweg is het net niet
rechtdoor maar de weg rechts ernaast) Deze Batterijenstraat gaat na de brug over in de Vriessestraat.
42. Eindbestemming Parkeerplaats Willen Lodewijkstraat Bourtange.
Parkeren
• Parkeerterrein Willem Lodewijkstraat Bourtange.
OV.
• Bushalte Vesting Bourtange.
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