Bijgewerkt : 16-11-2016

Veendam Pelgrimage met begin- en eindpunt parkeerplaats Kinderboerderij aan de Fauna
Veendam .
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. Staand bij de ingangsweg naar de parkeerplaats aan de weg Fauna steken we de weg Fauna
over en slaan we rechtsaf het fietspad in dat parallel loopt aan de Woldlaan.
2. RA. Na een flauwe bocht naar links buigt het gaat het fietspad langs de het winkelcentrum
langs de Sorgvlietlaan na het winkelcentrum rechtsaf de Skagerak inslaan.
3. RA. Na de RDW rechtsaf het fietspad inslaan.
4. LA. Op de eerst volgende t-splitsing.
5. LA. Op de eerst volgende t-splitsing van paden.
6. RA. Op de eerst volgende t-splitsing.
7. LA. Na 2 kruisingen linksaf op de daarop volgende t-splitsing en het fietspad inslaan.
8. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf de weg Boven Dwarsdiep inslaan.
9. LA. De Boven Oosterdiep inslaan.
a. Kerk Maria ten Hemelopneming.
10. LA. De Schoolstraat inslaan.
11. RA. De Pr. Bernhardstraat inslaan.
12. RA. De Burg. Bosscherstraat inslaan.
13. RD. Bij de Julianastraat rechtdoor gaan en het voetpad inslaan.
14. RA. Bij de eerst volgende t-splitsing van paden rechtsaf slaan.
15. LA. Bij de eerst volgende kruising van fietspaden linksaf slaan richting de Grote Kerk.
a. De Grote Kerk.
16. RD. Aan het eind van het fietspad rechtdoor de Kerkplein inslaan dat even later overgaat in
het Museumplein.
a. Veen Koloniaal Museum
17. LA. De Burg. De Hoopstraat inslaan.
18. LA. De Verl. Beresteijnstraat inslaan.
19. RA. De Beneden Westerdiep inslaan.
20. LA. Na 30m linksaf de Voetbrug nemen.
21. RA. Meteen na de brug rechtsaf de Buitenwoelkade inslaan.
22. LA. De R.J. Niewoldstraat dat even later overgaat in het gelijknamige fietspad.
23. RD. Bij de kruising met de Buitenwoellaan rechtdoor gaan en het fietspad Goudpad inslaan
dat even later overgaat in de Goudlaan.
24. RA. Aan het eind van de Goudlaan rechtsaf de Robijnlaan inslaan.
25. LA. Het fietspad inslaan naast de sportvelden.
26. RA. De fietsbrug over het water nemen.
27. LA. Op de t splitsing meteen na de brug linksaf slaan.
28. LA. Op de t-splitsing na de volgende fietsbrug linksaf slaan.
29. RD. Fietspad rechtdoor blijven volgen ook bij de passering van de wegen de Langeleegte en
het ernaast gelegen Veendammerweg.
30. RA. Meteen na de Veendammerweg rechtsaf op de t-splitsing en het onverharde pad (ATBroute)volgen.
31. RD. Op de volgende t-splitsing van onverharde paden.
32. LA. De weg Flora inslaan.
33. LA. Na 20m linksaf het onverharde pad inslaan.
34. RA. Bij de volgende kruising met een voetpad rechtsaf slaan.
35. RD. De weg Flora nu oversteken en het fietspad langs de Borgerswold blijven volgen.
36. RA. Na de brug de eerste afslag rechts nemen en het fietspad inslaan.
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37. RA. Na de passering van de weg fauna en de ATB route langs we op de t-splitsing van
fietspaden rechtsaf.
38. RA. Op de volgende t-splitsing van het fietspad met de ATB route rechtsaf slaan en de
onverharde Atb route inslaan.
39. RD. Op de volgende t-splitsing van onverharde paden.
40. RA. Op de volgende t-splitsing rechtsaf de ATB route volgen.
41. RD. Op de volgende t-splitsing van onverharde paden.
42. RA. Aan het eind van dit gedeelte van de ATB route rechtsaf de brug over het water nemen en
vervolgens het fietspad volgen.
43. RD. Op de volgende kruising met een fietspad.
44. RA. Op de volgende t-splitsing van fietspaden rechtsaf slaan.
45. LA. Het voetpad volgen langs de kinderboerderij.
46. LA. Op de t-splitsing met het fietspad.
47. RA. Aan het eind van het fietspad rechtsaf naar de parkeerplaats kinderboerderij.
Eindbestemming parkeerplaats Kinderboerderij.
Kerken.
 Maria ten hemelopneming n.n.b.
 Grote Kerk. n.n.b.
Parkeren.
 Parkeerplaats kinderboerderij aan de Woldlaan 5 te Veendam.
OV.


Bushalte Skagerrak aan de Sorghvlietlaan bij Winkelcentrum nabij punt 2 van de route.
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