Mooie afwisselende Wandel/fietsroute

30km

Veel plezier gewenst door Jan en Leentje Hoes - eigenaren van “Zum blauen Bock” te Osterwald

Fietsroute
Ongeveer: 30 km
Vertrek vanaf Zum Blauen Bock
1. Steek de weg over en ga rechtsaf
2. Na 500 m de 2e weg rechtsaf slaan (Im Stubbenbrook). Aan uw linker en
rechterhand ziet u ja-knikkers, die sinds 1942 olie uit de grond pompen. Het
‘Bruine Goud’
3. Bij de viersprong gaat u linksaf
4. Bij de volgende kruising recht oversteken. Aan uw linkerhand vindt u weer een
ja-knikker
5. Na 500 m gaat u bij de T-splitsing linksaf (Bahnhofstraße)
6. De 2e weg gaat u rechtsaf de Voestdiek in. Aan uw linker hand vindt u dan
olieopslagtanks
7. U vervolgt u weg en bij een Y-splitsing rechts aanhouden (Escherstraße, deze
weg gaat over in de Osterwalderstraße)
8. Na 1,5 km bij de viersprong rechtsaf de Ringstraße in
9. Daarna gaat u de 2e weg rechts (Bergerweg)
10. Verderop vindt u de spoorlijn. Bij de viersprong steekt u over. Vervolg op de
Bergerweg, waarna hij overgaat in de Wallstraße
11. Bij de T-splitsing slaat u linksaf
12. Na 100 m gaat u rechtsaf de Tannenstraße in
13. Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf (Deilmannstraße) en gaat u na 300 m links
de brug over
14. Vervolg de weg naar rechts (Deilmannstraße)
15. Na 800 m bij viersprong rechtsaf (Osterwalderweg) en ga weer een brug over
16. Na 1,5 km bij de viersprong linksaf (Bergerweg, deze gaat over in
Koelmanskamp). Bocht naar rechts volgen.
17. Bij de T-splitsing linksaf (Mossdiek). Aan uw
rechterhand vindt u weer olieopslagtanks
18. Bij de T-splitsing linksaf (Bahnhofstraße) en
direct over de brug rechtsaf (Zum Sternbusch)
19. Na 500 m bij de viersprong rechtdoor (bij witte
huis, nr. 17 aan uw linkerhand)
20. Na 800 m bij paal met routeaanduiding rechtsaf
21. Na 1 km bij verkeersweg, linksaf, fietspad op
22. Na 300 m bent u weer terug bij Zum Blauen
Bock

