Mooie afwisselende Wandel/fietsroute

30km

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

“Pelgrimsfietstocht” Wietmarschen en omgeving.
Ongeveer: 30 km
1. Weg oversteken en linksaf het fietspad op.
2. Na ruim 2 kilometer steekt u de verkeersweg over en rijdt de weg naar rechts
in (Zur Schleuse)
3. Bij de sluis de brug oversteken en direct rechtsaf (zandweg). Het kanaal is
dan aan uw rechterhand
4. Na 400 m linksaf slaan, dus niet langs de schrikpaaltjes
5. Na 1 km bij de viersprong linksaf slaan (Friedhofstraße)
6. Na 1 km bij de viersprong rechtsaf slaan (Wulvesdiek)
7. Na bord “Gevaarlijke kruising” bij viersprong linksaf slaan(Klinkesweg)
8. Na 1 km bij Y-splitsing links aanhouden
9. Na 200 m verkeersweg oversteken
10. Na 1,5 km bij Y-splitsing en routepaal rechtsaf slaan richting Wietmarschen
(3,7 km)
11. Na 600 m aan de linkerhand een splinternieuwe maar vooral grote kippenfarm
12. Daarna na 200 m vóór de verkeersweg rechtsaf slaan (Parallelweg)
13. Na 500 m brug over en verharde weg naar rechts aanhouden
14. Na 250 m bij Y-splitsing links aanhouden
15. Na 400 m bij T-splitsing linksaf slaan
16. Na 200 m verkeersweg oversteken en de Lohnersbrucherstraße inrijden
17. Na 800 m na bochten naar links en naar rechts staat aan de rechterkant een
grote steen picknickbank. U kunt hier inrijden en na 100 m ziet u een
zomerhuisje met visvijver. Een leuke plek om halt te houden.
18. Daarna gaat u terug naar de weg en vervolgt u de route rechtsaf
19. Na 300 m bij adresbord Lohnersbrucherstraße 12 rechtsaf. Bocht naar links en
direct na brug rechts aanhouden. Links is er een schuilhut.
20. Na plaatsnaambord rechtdoor rijden tot de verkeersweg (links en rechts
nieuwbouw)
21. Bij de verkeersweg rechtsaf over het fietspad
22. Na brug eerste weg links inslaan(Fürstenring)
23. Bij T-splitsing rechtsaf slaan(Matthias Fosemann Straße)
24. Na 50 m linksaf slaan(Am Klostergarten)
25. Na 100 m vindt u aan uw rechterhand het Stiftscafé
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Het Stiftscafé
De gebouwen bij het Stiftscafé maken onderdeel uit van een voormalig
nonnenklooster. De plek is in de oorlog verwoest, maar in de jaren daarna in de
oorspronkelijke staat hersteld. De kerk is het centrum van de Mariavereniging.
Wietmarschen is dan ook een Katholieke bedevaartsplaats. En wordt door vooral veel
jongeren bezocht jaarlijks. Midden in het stadje staat bij de verkeerslichten nog een
zeer oude kroeg, met opkamer. Deze kroeg is zeer in trek bij de bedevaartgangers.
26. Bij het verlaten van het Stiftscafé rechtsaf slaan
27. Na 100 m de weg oversteken en rechtsaf het fietspad op gaan en richting
centrum rijden
28. Tegenover de kerk bij de parkeerplaats linksaf slaan. Een smal pad langs
akker inrijden, dus nog voor de nieuwbouw. LET OP!
29. U rijdt langs de kapel, rechts aanhouden waarna u het bos verlaat. Dan komt
u uit bij een verkeersweg
30. Bij de verkeersweg linksaf slaan, het fietspad op
31. Na 300 m bij viersprong met verkeerslichten naar rechts oversteken
32. Direct na oversteken links de weg inslaan (zum zuschlag), dus niet het
fietspad op
33. Na 200 m, voorbij huisnummer 2, rechtsaf slaan
34. Na 300 m bij viersprong linksaf slaan
35. Na 400 m bij viersprong linksaf slaan (Anna Straße)
36. Daarna twee keer bocht naar rechts
37. Na 800 m bij viersprong linksaf slaan
38. Bij volgend viersprong linksaf slaan, dus niet de brug over
39. Bij kanaal rechtsaf, u rijdt dan op een zandweg
40. Direct na de sluis links brug over en dan direct weer linksaf slaan (Vennweg)
41. Na 1 km verkeersweg oversteken en de Brookstraße inrijden
42. Na 2 km bij viersprong rechtsaf slaan (Neuer Diek)
43. Deze weg helemaal uitrijden, dit is ongeveer 2 km. U komt dan vanzelf weer
terug bij het beginpunt van de route, bij Zum Blauen Bock.
Wij hopen dat u de routebeschrijving duidelijk vond en dat u een heerlijke fietstocht
achter de rug hebt.

