Tekst Pelgrimsroute Winsum Bedum met begin- en eindpunt NS Station Winsum.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf
RD= Recht door
OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Viewranger.
1. LA. Voor de NS station met de rug naar het spoor slaan we linksaf de Borgweg in.
2. LA. We nemen de voetgangers- en fietstunnel onder het spoor door n nemen het voetpad dat in het verlengde
van de tunnel ligt.
3. LA. Meteen na de tunnel rechtsaf het voetpad door de boomgaard inslaan.
4. RA. Aan het eind van het voetpad na het bruggetje rechts het Oldehof inslaan.
5. RD. Daar waar het Oldehof een bocht naar rechts maakt rechtdoor het voetpad inslaan.
6. RD. Aan het eind van het voetpad rector gaan en de weg Peerdewask vervolgen.
7. RA. De eerst volgende afslag rechtsaf het schelpenpaadje inslaan.
8. RD Na de oversteek van Potvenne en de kleine parkeerplaats rechtdoor het schelpenpaadje vervolgen.
9. RD. Na het voetpad rechtdoor het Voorwerk inslaan die even later overgaan in de Munsterweg.
10. RD. Bij de kruising met de Meeden en het Lombok inslaan.
11. RD op de t-splitsing en de Netlaan inslaan dat na de manege overgaat in het fietspad Munsterweg.
12. RA. De weg langs de Oude Ae slaan dat aan het eind overgaat in een fietspad.
13. RA. Na de fietsbrug over de Ae rechtsaf het fietspad inslaan dat ook weer langs de Oude Ae loopt.
14. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Westerdijkshorn inslaan.
15. LA. Op de t-splitsing linksaf de de Westerdijkshorn inslaan.
16. RA. Bij de kruising rechtsaf de Lageweg inslaan.
17. LA. Na de spoorwegovergang linksaf de Parallelweg inslaan
18. RA. De Irenelaan inslaan.
19. RA. Op de 2e kruising rechtsaf de Wilhelminalaan inslaan.
20. LA. Op de volgend kruising linksaf de Emmalaan inslaan.
21. RA. De Schultingastraat inslaan.
a. De Goede Herder kerk.
22. LA. Een daarna meteen linksaf de Coendersstraat inslaan.
23. LA. Bij het pleintje met het Walfridusbeeld linksaf de Walfriduslaan inslaan.
b. Walfridus.
24. RA. Aan het eind van de Walfriduslaan rechtsaf Boterdiep WZ inslaan.
25. LA. Na de brug linksaf de Grotestraat inslaan.
26. LA. De weg naar de kerk inslaan.
c. Kerk van Bedum met de scheve toren. Rondom de kerk is een voetpad aan gelegd.
27. RD Het voetpad langs de kerk inslaan na de toegangshek.
28. LA. Op de t-splitsing van voetpaden en het pad achter de kerk langs inslaan.
29. RA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan en het pad tussen de huizen door nemen.
30. LA. De Grotestraat linksaf inslaan.
31. RD. Op de t-splitsing rechtdoor gaan en de weg Ter Laan inslaan en deze ca. 1,5 km volgen.
32. LA. Na het spoor maakt de weg Ter Laan een bocht naar rechts en dan slaan we linksaf het fietspad De Grote
Haver inslaan dat even later overgaat in het fietspad langs het Boterdiep.
33. RD. Op de t-splitsing van fietspad rechtdoor gaan en de fietsbrug over het Boterdiep nemen.
34. RA. Na de brug rechtsaf de Bedumerweg inslaan.
g. Kerk Onderdendam in Amsterdamse school.
35. RA. De Uiterdijk langs het Boterdiep inslaan.
36. RA de derde brug rechtsaf inslaan.
37. LA. Na de brug linksaf de Molenpad inslaan.
38. RA. De Rodeweg inslaan.
39. LA. De Winsumerweg inslaan. (Let op: er is weinig ruimt voor voetgangers en na de brug het fietspad
inslaan naast de Winsumerweg.
40. LA. Bij de rotonde in Winsum linksaf de Geert Teislaan inslaan.
41. LA. Na de brug linksaf de J.H. Neuteboomlaan inslaan.
42. RA. Na Huisnr 6 rechtsaf het voetpad inslaan.
43. RA. Na de voetbrug rechtsaf de Johan Dijkstrasingel inslaan.
44. RA. Na Huisnr 64 rechtsaf het voetpad inslaan.
45. RD. Na de brug rechtdoor gaan de George Martenslaan inslaan.
46. LA. Op de eerst volgende kruising linksaf de Ploeg inslaan.
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47. RA. Na de brug over het Winsumerdiep rechtsaf de “Trekweg naar Onderdendam” inslaan.
48. RD. Na de spoorwegovergang waakt de trekweg naar links afbuigt rechtdoor het voetpad langs het
Winsumerdiep naar de Jeneverbrug inslaan.
49. RA. De jeneverbrug over het Winsumerdiep nemen.
50. LA. Op de volgende kruising de Oostersestraat inslaan.
51. LA. Op de volgende kruising linksaf de Hoofdstraat Obergum inslaan.
51. LA. Na de brug de Boog linksaf de Hoofdstraat Winsum inslaan.
h. Jacobijnenhuis
i. Dominicaner Klooster
52. LA. Op de t splitsing met de Geert Reindersstraat linksaf de Hoofdstraat vervolgen.
53. LA. De Kerkstraat inslaan.
54. RD. Rechtdoor het toegangspad naar de kerk inslaan.
j. Toren kerk
55. RD. Het voetpad langs de kerk en de school vervolgen.
56. RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Borgweg inslaan.
Eindbestemming NS station Winsum.
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