Routebeschrijving Pelgrimsroute Loppersum Zeerijp.
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor OM= Omkeren
Start- en finishlocatie P&R NS station Loppersum Parallelweg Loppersum.
• De route is ook geschikt voor fietsers m.u.v. een route tussen Loppersum en Enum deze is met cursief
in de tekst weergegeven.
• Dringend aanbevolen om de kaart van de route mee te nemen of gebruik te maken van de route in de
App Viewranger.
1. LA. Staande op het parkeerterrein met de rug naar het spoor slaan we linksaf de Parallelweg in.
2. LA. We slaan linksaf aan het eind van de Parallelweg en slaan de Molenweg in.
3. RA. Na 20m rechtsaf de Singelweg inslaan.
Fietsers slaan hier linksaf en na de spoorwegovergang rechtsaf de Bosweg inslaan en doorfietsen
naar Enum. In Enum linksaf de Pastorieweg inslaan en dan verder naar punt 11 van de route.
4. LA. Op de t-splitsing linksaf de Wirdumerweg inslaan.
5. RD. Bij de t-splitsing rechtdoor gaan de Wirdumerweg vervolgen die even later alleen voor fietsers
en voetgangers toegankelijk is.
6. LA. Na de bocht naar rechts linksaf de onverharde weg Zuider Lopsterweg inslaan.
7. RA. Op de T-splitsing van onverharde wegen rechtsaf slaan.
8. LA. Op de volgende t-splitsing van onverharde wegen linksaf slaan.
9. LA. Na 40m linksaf op de t-splitsing en de Bosweg inslaan.
10.RA. De eerste afslag rechts nemen en de Pastorieweg inslaan.
11.RA. De eerste afslag rechts nemen en het voetpad de IJzerbaan inslaan.
A. Kerk Enum.
12.LA. Na de kerk linksaf het smalle voetpad Kosters Toen inslaan.
13.LA. Aan het eind van dit pad linksaf het Kerkpad inslaan.
14.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Poortweg inslaan.
B. Voormalig Borgterrein
15.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Schansweg inslaan.
16.LA De eerste afslag links nemen en de Kinkhornsterweg inslaan.
17.LA. Aan het eind van de Kinkhornsterweg linksaf de Tolweg inslaan.
18.RA. Na de brug in Zeerijp rechtsaf het fietspad Maarpad inslaan.
19.RD. Rechtdoor gaan waar het fietspad overgaat in de Zuiderlaan.
20.LA. Aan het eind van de Zuiderlaan linksaf de Molenweg inslaan.
21.RD. Op de t-splitsing aan het eind van de Molenweg rechtdoor gaan de Borgweg inslaan.
C. Kerk Zeerijp.
22.RD. Rechtdoor gaan waar de Borgweg overgaat in de Lopsterweg.
23.LA. Op de volgende t-splitsing linksaf de Zeerijperweg inslaan.
24.RA. De eerste afslag rechts nemen en de Lange Vensterweg inslaan.
25.LA. Op de volgende t-splitsing met het fietspad linksaf de Lange Vensterweg vervolgen.
26.RD. Bij de volgende t-splitsing rechtdoor gaan.
27.RA. Bij de brug rechtsaf het fietspad de Langerak langs het water inslaan.
28.LA. In Westeremden aan het einde van dit fietspad linksaf de Molenweg inslaan.
29.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Pastorieweg inslaan.
30.LA. De eerste afslag links nemen en het voetpad Abt Emopad naar de Kerk inslaan.
31.RA. Op de t-splitsing van voetpaden bij de kerk rechtsaf slaan.
D. Museum Henk Helmantel
32.OM. Omkeren en het voetpad richting de kerk inslaan.
33.RA. Op de T-splitsing van voetpaden bij de kerk rechtsaf slaan.
34. LA. Linksaf slaan bij de parkeerplaats bij de kerk.
E. Andreaskerk Westeremden.
35. RD. Aan het eind van de parkeerplaats rechtdoor gaan de Wierdeweg inslaan.
36.RA. Bij de volgende t-splitsing rechtsaf de Bredeweg inslaan en deze ca. 2,5 km blijven volgen.
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37.LA. Op de volgende kruising linksaf de Delleweg inslaan(fietspad).
38.RA. Na de spoorweg overgang rechtsaf het fietspad de Laan van Nittersum inslaan.
39.RD. Rechtdoor gaan waar het fietspad overgaat in de Borgweg.
40.RA. Aan het eind van de Borgweg rechtsaf op de T-splitsing en de Weemweg inslaan.
F. Voormalig Borgterrein borg Nittersum.
41.LA. De eerste afslag nemen en het Klokkenpad inslaan.
G. Bartholemeuskerk Stedum.
42.LA. Linksaf bij de kerk de Hoofdstraat inslaan.
43.RA. De 2e afslag rest nemen en de Molenstraat inslaan.
44.RD. Op de kruising rechtdoor gaan de weg naar het haventje inslaan en vervolgens het fiets pad het
Peertilpad langs het water de Stedumermaar inslaan.
45.RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Lellensterweg inslaan.
46.LA. Op de t-splitsing linksaf de Maljehornsterweg inslaan
47.Ra. Op de t-splitsing rechtsaf de Lellensterweg inslaan.
48.LA. Op de volgende T-splitsing linksaf de Hemerterweg inslaan.
49.LA. Na de bocht naar rechts linksaf de Groot Hemerterweg inslaan.
50.RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de Delleweg inslaan.
51.LA. NA ca. 1 km linksaf het fietspad het Juisterpad inslaan.
52.RD. Op de T-splitsing van fietspaden rechtdoor gaan.
53.RD. Rechtdoor gaan bij de kruising met de Zwartelaan.
54.RD. Rechtdoor gaan waar het fietspad Juisterpad over gaat in de weg Nieuwe Tuinen.
55.RD. Bij de kruising rechtdoor gaan en de Lagestraat inslaan.
56.RD. Rechtdoor gaan waar de Lagestraat overgaat in de Hogestraat.
57.LA. Aan het eind van de Hogestraat de weg Marktplein inslaan.
58.RA. Rechtsaf het voetpad naar de kerk inslaan.
H. Petrus- en Pauluskerk Loppersum.
59.LA. Na de kerk op de t-splitsing van voetpaden linksaf het Kerkpad inslaan.
60.LA. Aan het einde van het kerkpad linksaf de Wirdumerweg inslaan, dat even later overgaat in de
weg Schepperij.
61.LA. Aan het eind van de Schepperij linksaf de Molenweg inslaan.
62.RA. De eerste afslag rechts nemen en het Stationsstraat inslaan.
63.Eindbestemming parkeerterrein Ns Station Loppersum.
Kerken.
• Enum; open april-okt 9.00-17.00 uur
• Zeerijp; open april-okt van 8.00-20.00 uur.
• Westeremdem; open April- okt 9.00-17.00 uur
• Stedum: Open ma-za via sleuteladressen( dichtbij de kerk) te vinden bij de deur van de kerk.
• Loppersum; open via sleuteladres dat bij de kerk staat vermeld en vlakbij de kerk is.
Overig.
• Museum Weem Helmantel. Klik voor openingstijden.

Parkeren
• Parkeerterrein NS Station Loppersum.
OV.
• Ns Station Loppersum
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