
route 7  /  ± 34,5 km 
 
U kunt deze route bij alle genoemde kerken 
starten 
 
Deze route gaat door een bosje: als het erg 
veel geregend heeft kunt u het bosje 
misschien beter mijden… 
Volg dan de alternatieve route → 1a en 1b 
i.p.v. 1-3. 
 
 
 
MEEDEN 
Dorpskerk – Kerkstraat 12 
 
 1 Ga vanaf de kerk links en fiets tot het 
  einde van de straat 

 2 Steek de Hereweg over en neem het  
  bospad aan het einde van de laan 

 3 Aan het einde van het pad links en 
  vervolgens weer links  → Badweg 
 
alternatieve route 
 1a Ga vanaf de kerk links en sla aan het 
  einde rechtsaf → Hereweg 

 1b Sla bij de supermarkt linksaf → Badweg 

 
 4 Bij kruising rechtdoor → Verl. Badweg 

 5 In de bocht linksaf → Boven Veensloot 

 6 Volg tot knooppunt  89 

 7 Volg vandaar de knooppunten 
  87   –   23   –   85   –   25   –   62   –   63 
 

 

 8 Fiets richting knooppunt  97,  hou links 
  aan en fiets langs de dierenweide 

 9 Ga aan het einde van het pad rechtsaf 
  en fiets tot aan de kerk → Beukenlaan 

 
 
 
NIEUWE PEKELA 
Hervormde kerk – ds. S. Tjadenstraat C 51 
 
 10 Ga vanaf de kerk (over het parkeer- 
  terrein) rechtsaf 

 11 Ga links en volg de knooppunten 
     83   –   84   –   04 

 12 Steek na knooppunt  04  de 1e brug 
  over, ga rechts en fiets tot aan de kerk 
  → W.H. Bosgrastraat 
 
 
 
OUDE PEKELA 
Sint Willibrorduskerk – F. Clockstraat 228 
 
 13 Ga bij de kerk linksaf (langs het diep) en 
  sla rechtsaf via de 1e brug 

 14 Ga daarna rechts en neem de 1e weg 
  links → Compagniesterwijk 

 15 Neem aan het einde het fietspad naar 

  links 

 16 Neem vervolgens het 1e fietspad links 
  het bos in 

 17 Ga aan het einde linksaf het fietspad op 
  → Wedderweg 
 
 

 18 Aan het einde van het fietspad rechtsaf 
  richting knooppunt  86 

 19 Fiets tot aan de kerk 
 

 

OUDE PEKELA 
Wedderwegkerk – H. Westerstraat 114 
 
 20 Ga vanaf de kerk rechtsaf richting de 
  brug → Wedderweg 

 21 Fiets vanaf knooppunt  86  richting 
  knooppunt  22  → Raadhuislaan 
  (daarna Raadhuisweg) 

 22 Ga niet linksaf het fietspad op naar 
  knooppunt  22,  maar sla rechtsaf 
  → Ontsluitingsweg 

 23 Hou bij de splitsing links aan 
  → Veenweg 

 24 Neem zodra u het dorp binnenkomt 
  gelijk het paadje links → Molenpad 

 25 Sla aan het einde van de weg linksaf en 
  fiets tot aan de kerk → Hoofdweg 
 
 
 
WESTERLEE 
Sint Joriskerk – Hoofdweg 87 
 
 26 Ga vanaf de kerk links en blijf deze weg 
  volgen tot in Meeden 

 27 Neem de 1e weg rechts → Kerkstraat 
  en fiets door tot de kerk 
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