Tekst Pelgrimsroute Hoogkerk Onlanden.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie Parkeerterrein Zuiderweg 29 Hoogkerk.
• 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. RA. Staand op het parkeerterrein van Zuiderweg 29 met het gezicht naar de weg slaan we rechtsaf
de Zuiderweg ins.
2. RA. Na de spoorwegovergang rechtsaf het onverharde pad in slaan naast het spoor.
3. LA. Aan het eind van het onverharde pad linksaf de Irenestraat inslaan.
4. RA. Op de volgende kruising rechtsaf de Industriestraat inslaan.
5. LA. Aan het eind van de Industriestraat linksaf de Julianastraat inslaan.
6. RA. Op de volgende kruising rechtsaf de Reddingiusstraat inslaan.
7. LA. Linksaf het eerste voetpad inslaan.
8. RA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan en dit pad steeds volgen tot aan het
fietspad.
9. RA. Op de kruising met het fietspad rechtsaf het fietspad inslaan.
10.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf het fietspad naast de Roderwolderwijk inslaan.
11.RD. Waar de Roderwolderdijk een scherpe bocht naar rechts maakt rechtdoor gaan en het smalle
graspad inslaan in de bocht.
12.LA. Aan het eind van dit korte voetpad linksaf de Roderwolderdijk inslaan op weg naar de viaduct
over de A7.
13.RA. Na de viaduct met de Roderwolderdijk rechtsaf meebewegen.
14.LA. Na ca 400m linksaf de Roderwolderdijk inslaan.
15.RD. Tweemaal rechtdoor gaan bij de fietsbruggen aan uw rechterhand.
16.RA. De Roderwolderdijk gaat dan met een lange fietsbrug over het water en daarna komt u een tsplitsing tegen en dan rechtsaf slaan de Onlandse Dijk (onverhard) in en deze ca. 2 km volgen.
17.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Hooiweg inslaan.
18.RA. De eerste afslag rechts nemen en de Achtersteweg inslaan.
19.LA. Op de eerst volgende kruising linksaf de Pastorielaan inslaan.
20.LA. Aan het eind van de Pastorielaan linksaf de Hoofdweg inslaan in Roderwolde.
A. Jacobuskerk Roderwolde.
B. Molen Woldzigt.
21.RD. Bij de t-splitsing rechtdoor de Roderwolderwijk inslaan.
22.RA. Rechtsaf slaan in de flauwe bocht en het fietspad Bommelier inslaan.
23.LA. Dit fietspad blijven volgen ook daar waar dit overgaat in de Brunalaan.
24.LA. Linksaf het fietspad Zanddijk inslaan naar de fietstunnel onder de Groningerweg door.
25.LA. Na de fietstunnel op de t-splitsing linksaf het fietspad de Zanddijk vervolgen.
26.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Zanddijk vervolgen.
27.LA. De eerste afslag links nemen en het fietspad de Weringsedijk inslaan.
28.RA. Waar het fietspad de Weringsedijk een bocht naar links maar rechtsaf het voetpad inslaan.
29.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Madijk inslaan.
C. Boerderij Natuurmonumenten de Onlanden
30.LA. Op de kruising van de Madijk met het fietspad linksaf slaan.
31.RA. Na 200m rechtsaf het voetpad inslaan.
32.LA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden links afslaan of links aanhouden.
33.RA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan.
34.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf het voetpad inslaan dat met een voetbrug over de ven gaat.
35.RD. Op de kruising van voetpaden na de ven rechtdoor gaan.
36.RD. Aan het eind van het voetpad rechtdoor de Borchsingel oversteken en de weg naar het hotel
inslaan.
Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
SPiG Facebook, E: groningsepelgrimage@gmail.com ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

37.LA. Vlak voor het hotel linksaf het fietspad de Madijk inslaan.
38.RA. Op de t-splitsing van fietspaden rechtsaf slaan en de Hoogkerkerplein oversteken.
39.RA. Na het oversteken rechtsaf op de t-splitsing van fietspaden en richting de onderdoorgang van
de A7 gaan.
40.RD. Na de onderdoorgang van de A7 rechtdoor gaan bij de kruising met de Eemsgolaan en het
fietspad vervolgen.
41.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Peizerweg/Zuiderweg.
42.LA. Op de t-splitsing van fietspaden linksaf het fietspad naast de Johan van Zwedenlaan inslaan.
43.RA. NA 60m rechtsaf de Johan Dijkstralaan inslaan.
44.RA. Op de 2e kruising rechtsaf de Hein Leemhuisstraat inslaan.
45.RD. Op de t-splitsing van wegen rechtdoor het voetpad rond het water de Ruskenveense Plas
inslaan.
46.LA. Aan het eind van het voetpad langs het water linksaf het fietspad inslaan.
47.RA Na 25m rechtsaf het fietspad Bangeweer inslaan dat even later overgaat in de weg met de
parkeerplaats Bangeweer.
48.RA. Aan het eind van deze weg de weg oversteken en rechtsaf het fietspad inslaan. (Tegen het
fietsverkeer in).
49.LA. Bij de T-splitsing linksaf het fietspad ter linkerzijde van de Johan van Zwedenlaan inslaan (dus
nog steeds tegen het fietsverkeer in).
50.LA. Na de Jan Altinkbrug over het Hoendiep linksaf het talud naar beneden nemen en de U.T.
Delfiaweg inslaan dat langs het Hoendiep loopt..
51.LA. Op de t-splitsing linksaf de weg Hoendiep inslaan.
52.RA. Op de kruising bij de brug rechtsaf de Kerkstraat inslaan.
D. Kerk Hoogkerk.
53.OM. De Kerkstraat teruglopen.
54.RD. Bij de kruising rechtdoor gaan de brug over en de Zuiderweg inslaan.
55. Eindbestemming parkeerterrein na Zuiderweg nr. 29.
Kerk.
• Hoogkerk. Contactadres , dhr. J. Hoogakker 050 5566105. Hoendiep 210
• Roderwolde. jacobskerkroderwolde@pkn-roden.nl 050-5275448
Parkeren.
• Parkeerterrein Zuiderweg 29 Hoogkerk.
OV.
• Bushalte Fabriekslaan aan de Zuiderweg Hoogkerk
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