Bijgewerkt : 8-5-2018

Veelerveen Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Veelerveensterweg 109
Veelerveen.
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. RA. Staand met de rug naar de parkeerplaats en het gezicht naar de Veelerveensterweg rechtsaf de
Veelerveensterweg nemen.
2. LA. De Burg over de B.L. Tijdenskanaal.
3. LA. Na de brug de B.L. Tijdenskanaal West inslaan.
4. LA. Linksaf de brug Naobers Badde inslaan.
5. RA. Op deze driesprongbrug slaan we rechtsaf.
6. RA. Aan het eind van de brug rechtsaf slaan de Mussel A Kanaal Zuid inslaan.
7. LA. Deze weg wordt na 150m onverhard en daarna rechtsaf het voetpad inslaan dat door het
bosstrook parallel loopt aan het kanaal.
8.RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf slaan.
9. LA. Meteen daarna linksaf het onverharde pad langs het kanaal inslaan.
10.LA. Het fietspad linksaf inslaan voor de onderdoorgang van de provinciale weg.
11.RD. Waar het fietspad overgaat in de Barlagerachterweg.
12. LA. Daar waar de Barlagerachterweg naar rechts afbuigt linksaf het onverharde pad de Laan van
Westerwolde inslaan, dat even later overgaat in de gelijknamige verharde weg.
13.LA. Vlak voor de eerst volgende t-splitsing linksaf het voetpad door het bos inslaan.
14.RD. Het voetpad blijven volgen en de Spetsebrugweg oversteken.
15.LA. Aan het eind van het voetpad de Barlagerveldweg linksaf inslaan.
16.RA. Rechtsaf op de eerst volgende t-splitsing en de Spetsebrugweg inslaan.
17.LA. Voor de brug over de Ruiten A kanaal linksaf de Ruiten A Kanaal West inslaan.
18.RA. Bij de bocht naar links de Noadbers Badde brug oplopen. Op de brug rechtsaf slaan.
19.LA. Na de brug linksaf de Veelerveenseweg inslaan.
a. Kerkje Veelerveenseweg 104; horecabestemming open di-zo 11.00-19.00 uur
20.Endpunt parkeerplaats Veelerveenseweg 109.
Kerk Veelerveen open di-zo 11.oo-19.00 uur.
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