Routebeschrijving Pelgrimsroute Vlagtwedde en Ruiten A.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Dr. P Rinsemastraat 8 Vlagtwedde.
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. RA. Staand op het Parkeerterrein gaan we terug naar de weg dr. P. Rinsemastraat en slaan we
rechtsaf deze weg in.
2. RD. Rechtdoor gaan waar de dr. P. Rinsemastraat overgaat in de Wilhelminastraat.
3. RA. Na Wilhelminstraat 74 rechtsaf het voetpad inslaan dat even later samenvalt met de
Wollinghuizerweg.
4. RD. Na Wollinghuizerweg 154 het fietspad naast deze weg inslaan en rechtdoor gaan.
5. RA. Voor de fietsbrug rechtsaf het onverharde de Oosterseweg inslaan.
6. RD. Waar de Oosterseweg overgaat in een voetpad na de voetbrug.
7. LA. Op de t-splitsing van voetpaden linksaf de Doene Esweg inslaan.
8. RA. Aan het eind van dit pad rechtsaf de Weenderstraat inslaan (fietspad).
9. RD. Op de kruising van 4 fietspaden recthdoor ( beetje links) gaan het fietspad de Rondweg inslaan
dat veel later overgaan in de weg Rondweg en weer later in de Dikke Eikweg.
10.LA. Bij de Dikke Eikweg nr 3 rechtsaf de onverharde Beneden Markeweg inslaan.
11.RA. Op de volgende kruising de Harpelerweg inslaan.
12.LA. De Eesre afslag links de onverharde Winselweg met fietspad inslaan.
13.RA. De eerst afslag recht nemen en het fietspad de Metbroekweg inslaan( en niet het voetpad met
de voetbrug over de Ruiten A)
14.LA. Op de t-spitsing van voetpaden linksaf slaan en de Metbroekweg vervolgen.
15.RD. Na de fietsbrug over de Ruiten A. het fietspad vervolgen.
16.LA. De 3e afslag links van voetpaden na de fietsbrug linksaf nemen.
17.RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf de Eemboerveldweg inslaan.
18.RA. De eerste afslag rechts nemen en het fietspad inslaan.
19.RD. Rechtdoor gaan op de kruising van fietspaden.
20.RA. Aan het eind van dit fietspad rechtsaf de Smeerling inslaan.
21.RA. Bij de volgende t-splitsing rechtsaf de weg Smeerlign inslaan en het fietspad nemen.
22.RA. Na 200m rechtsaf het voetpad inslaan dat even later onder de weg doorgaat langs de Ruiten A.
23.RA. Na de voetbrug over de Ruiten A rechtsaf het fietspad inslaan.
24.LA. NA 10m linksaf het voetpad inslaan.
25.RD. Aan het eind van het voetpad rechtdoor gaan en de brug over het Musselkanaal nemen en de
Ter Wuppingerweg inslaan.
26.RA. Na Ter Wuppingerweg 15 rechtsaf het voetpad inslaan.
27.LA. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden linksaf slaan.
28.RA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan.
29.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf slaan.
30.RA. Rechtsaf slaan op de t-splitsing na de brug over de Mussel A.
A. Uitkijktoren Ter Wupping.
31.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf het fietspad inslaan.
32.RD. Op de volgende t-splitsing rechtdoor gaan en de Jaskampenweg inslaan.
33.RA. De eerste afslag rest nemen en het voetpad inslaan.
34.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf afslaan.
35.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf slaan en het fietspad nemen.
36.RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Jaskampenweg weer inslaan.
37.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Veelerweg inslaan.
38.LA. Na 50m linksaf het voetpad inslaan.
39.RD. Op de volgende t-splitsing van voetpaden rechtdoor gaan.
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40.RA. Op de volgende kruising van voetpaden rechtsaf slaan.
41.LA. Aan het eind van dit voetpad linksaf de Veelerweg inslaan.
42.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Weddestraat inslaan.
43.LA. Na de brug over het Musselkanaal linksaf slaan en de Mussel A Kanaal Zuid inslaan.
44.RA.Na het viaduct rechtsaf het fietspad langs het Veelerdiep inslaan.
45.RD. Rechtdoor gaan waar het fietspad overgaat in de Barlagerachterweg.
46.LA. Linksaf slaan waar de Barlagerachterweg ene scherpe bocht naar rechts maakt en de Laan van
Westerwolde inslaan.
47.RA. Bij aan het eind van deze Laan van Westerwolde rechtsaf het fietspad inslaan.
48.RD. Rechtdoor gaan op de t-splitsing van fietspaden en de Spetsebrugweg oversteken.
49.RA. Na 10m rechtsaf het voetpad door het bos inslaan.
50.RA. Aan het eind van dit voetpad rechtsaf de Kerkstraat inslaan.
B. Hervormde kerk Vlagtwedde.
51.LA. Aan het eind van de Kerkstraat linksaf de Schoolstraat inslaan.
52.RA. Aan het eind van de Schoolstraat rechtsaf de dr. P. Rinsemastraat inslaan.
53.LA. Linksaf slaan bij dr. P. Rinsemastraat 4.
54.Eindbestemming parkeerterrein dr. P. Rinsemastraat 8 Vlagtwedde.

Kerken.
• Vlagtwedde; koster@hervgemvlagtwedde.nl
Parkeren.
• Parkeerterrein dr. P. Rinsemastraat 8 Vlagtwedde
OV.
• Bushalte Prof. Scheershof aan de Onstwedderweg
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