Pelgrimsroute Haren Paterswoldsemeer Essen met begin- en eindpunt P&R Ns Station Haren.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
De Route is niet geschikt voor fietsers.
1. LA. Staand met de rug naar de parkeerplaats en gericht naar het spoor slaan we linksaf De Nieuwe
Stationsweg is.
2. LA. Voor het station slaan we linksaf slaan opnieuw de Nieuwe Stationsweg in.
3. RA. Op de eerst volgende t-splitsing rechtsaf slaan de Stationsweg in.
4. LA. Aan het eind van de Stationsweg linksaf de Jachtlaan inslaan.
A. Het Witte Kerkje.
5. RA. Meteen na het Witte kerkje rechtsaf de Oude Hoflaan inslaan.
6. RA. Rechtsaf slaan bij de volgende kruising en de Pr. Bernhardlaan inslaan.
7. LA. Aan het eind van de Pr. Bernhardlaan linksaf de Kerkstraat inslaan.
B. Gorechtkerk.
8. LA. Na 15m de weg oversteken en linksaf het voetpad naar de kerk inslaan.
9. RD. Bij de t-splitsing rechtdoor de Kerkstraat vervolgen.
C. Nicolaaskerk
10.RA. Bij de kerk rechtsaf het voetpad langs de Kerk inslaan.
11.RA. Na de kerk rechtsaf de Rijksstraatweg inslaan.
12.LA. Na 10m linksaf de Eemke van der Veenpas inslaan.
13.LA. Linksaf de Brinken inslaan.
14.RA. Na het parkeerterrein rechtsaf de de Kroonkampweg inslaan.
15.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Meeweg inslaan.
16.RA Na 10m rechtsaf Achter de Molen inslaan.
17.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Vondelllaan inslaan.
18.RA. Aan het eind van de Vondellaan bij het Transferium het voetpad dat aan de rechterkant van de
Vondellaan inslaan.
19.RD. De fietstunnel onder de A28 rechtdoor inslaan.
20.LA. Aan het eind van de fietstunnel linksaf het fietspad langs het Noord Willemskanaal inslaan.
21.RA. Bij de brug rechtsaf de fietsbrug nemen.
22.RA. Na de fietsbrug rechtsaf De Hoornsedijk inslaan.
23.LA. NA Hoornsedijk nr. 14 linksaf het fietspad de Molenpad inslaan.
24.LA. Linksaf de Hoornsedijk inslaan aan het einde van het Molenpad.
25.LA. Na de brug linksaf de Hoornsedijk inslaan dat even later overgaat in het fietspad het Hoornse
Pad.
26.LA. In de bocht linksaf het voetpad langs het fietspad inslaan dat later weer samenvloeit met het
fietspad.
27.LA. Opnieuw het voetpad kiezen dat naast het fietspad loopt.
28.LA. Linksaf op de t-splitsing van voetpaden,
29.LA. Aan het eind van dit voetpad linksaf het fietspad Hoornse Pad vervolgen.
30.LA. Op de t-splitsing van fietspaden rechtsaf het Hoornsepad vervolgen.
31.LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Hoornsedijk inslaan.
32.RA. Bij de brug van de Ketwich Verschuurlaan rechtsaf het fietspad inslaan.
33.RA. Na het viaduct en aan en afvoerwegen rechtsaf het voet[ad inslaan.
34.RA. Op de kruising van voetpaden rechtsaf slaan en daarna alle afslagen links links laten liggen.
35.RA. Rechtsaf het fietspad langs de Rijksstraatweg inslaan.
36.LA. Linksaf de Dilgtweg inslaan.
37.LA. Tegen over de toegangsweg tot UMCG Beatrixoord linksaf het voetpad inslaan.
38.RD. Aan het eind van het voetpad rechtdoor gaan en de Hemmenlaan inslaan.
39.RA. Aan het eind van de Hemmenlaan rechtsaf het Kloosterpad inslaan.
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40.RD. Rechtdoor gaan aan het eind van het Kloosterpad en de Essen inslaan.
41.RD. Aan het eind van het zandpad rechtdoor gaan en de Essen blijven volgen.
42.LA. De Essen maakt dan een bocht naar links.
43.RA. De eerst afslag rechts nemen en opnieuw de Essen inslaan.
D. Bezoekerscentrum Klooster Yesse Essen 7.
44.OM. De weg terug lopen.
45.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Essen inslaan.
46.RA. Op de kruising rechtsaf de doodlopende weg inslaan (hek sluiten).
47.RA. Aan het eind van de doodlopende weg rechtsaf het voetpad met hek inslaan en de tunnel
nemen (let op het is vrij laag!!).
48.RD. Na de tunnel is er een t-splitsing: een met steenslag verhard pad en een graspad en dan recht
doorgaan het graspad nemen.
49.LA. Aan het eind van het graspad linksaf het houten vlonderpad inslaan.
50.LA. Aan het eind van het vlonderpad linksaf slaan.
51.LA. Op de t-splitsing linksaf de Noorderzanddijk inslaan.
52.RA. Aan het eind van de Noorderzanddijk rechtsaf het voetpad Herman van Bessumpad inslaan
langs het Winschoterdiep.
53.RA. Aan het eind van dit pad rechtsaf de weg Waterhuizen inslaan dat parallel koopt aan de N860.
54.RA.. Rechtsaf het voetpad “Natte laarzenpad” door het natuurgebied inslaan.
55.RA. Bij de t-splitsing van voetpad rechtsaf slaan.
56.RA. Na 10m op de volgende t-splitsing rechtsaf slaan.
57.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf slaan.
58.RA. Bij de kruising met de Klaverlaan rechtsaf de Klaverlaan inslaan.
59.RA. Op de t-splitsing rechtsaf de Borgsingel inslaan.
60.RA. Na 10m rechtsaf het voetpad inslaan.
61.LA. Aan het eind van dit voetpad de weg Rozengaard linksaf inslaan.
62.RA. Na Rozengaard nr. 12 rechtsaf het voetpad inslaan.
63.LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf slaan.
64.RD. Rechtdoor de Wederikweg inslaan aan het eind van het voetpad.
65.RD. Aan het eind van de Wederikweg rechtdoor het voetpad inslaan.
66.RA. Op de kruising rechtsaf het voetpad naar de spoortunnel Bradepad inslaan.
67.LA. Na de tunnel linksaf de Nieuws Stationsweg inslaan.
68.Eindbestemming P&R Ns Station Haren.
Kerken.
• Klein Witte Kerkje n.n.b.
• Gorechtkerk; n.n.b.
• Nicolaaskerk. Info: koster@dorpskerkharen.nl
Overig.
• Bezoekerscentrum Yesse. 06- 53 648755

info@kloosteryesse.nl

• Maria ten Hoorn; Het vrouwenklooster bevond zich ten zuidoosten van het kruispunt van de Laan
Corpus den Hoorn met de Paterswoldseweg. Na de kanalisering van het riviertje de Aa wordt het
deel ten zuiden van de stad vernoemd naar dit klooster: het Hoornsediep
Parkeren.
• P&R Ns Station Haren.
OV.
• NS Station Haren.
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