Bijgewerkt : 05-07-2022

Ter Apel Pelgrimage 2 met begin- en eindpunt Kloostermuseum Ter Apel.
RA=Rechtsaf LA= Linksaf RD= Recht door OM=omkeren
Gebruik altijd aanvullend de kaart van de route of de route in de App Outdoor Active of uw eigen
wandelnavigatie App.
App Klooster ter Apel.
De nummering van 1 - 8 zijn locaties voor de App van het klooster waarbij met Augumented Reality
de gebouwen met uw Smartphone in 3D kunt bewonderen; o.a. conventgebouw bij het klooster, de
watermolen, het poortgebouw, bak-en brouwhuis etc.
1. RD. Staand voor de ingang van het Klooster op de parkeerplaats met het gezicht naar de
weg
steken we de Boslaan over en gaan we rechtdoor het voetpad volgen .
1. Locatie.
2. RA. We slaan aan het eind van het voetpad rechtsaf de Boslaan in richting de parkeerplaats (Het is
enigszins verwarrend omdat beide wegen de Boslaan heten)
2. Locatie
3. Locatie aan het eind van de parkeerplaats
3. RA. We slaan rechtsaf en slaan de Poortweg in,
4. Locatie. Even voorbij poortweg 4 vindt u de 4e locatie.
4. OM. Na locatie 4 gaan we omkeren op de Poortweg.
5. RA. Rechtsaf het bospad inslaan ter hoogte van de uitgang van de parkeerplaats bij het
Hotel Boschhuis.
6. LA. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden linksaf slaan.
7. RA. De eerst afslag rechts nemen en het bospad inslaan dat even later lans het riviertje de Ruiten
loopt.
8. LA. Op de kruising van voetpaden linksaf slaan en de burg over de Ruiten Aa nemen.
9. RD. Na de brug rechtdoor het bospad vervolgen.
10. RD. Daarna volgen er 2 kruisingen van bospaden vlak achter elkaar en u gaat rechtdoor bij beide
kruisingen. Het pad buigt daarna dan wel een beetje naar rechts.
11. LA. De 2e afslag links nemen en het bospad inslaan.
12. LA. Bij het kanaal Ruiten A Noord slaat u linksaf.
13. RA. U steekt het kanaal over met de Kabelbaan over het kanaal.
14. LA. Na de kabelbaan linksaf de weg Ruiten Aa kanaal Oost inslaan.
15. RA. Na 20m rechtsaf de Steenweg inslaan.
16. LA. Na 150m linksaf het bospad inslaan.
17. RA. Aan het eind van het bospad rechtsaf de Veenweg inslaan.
d. Lourdesgrot Laudermarke na 50 m aan uw rechterhand.
18. OM Na de Lourdesgrot omkeren en de Veenweg vervolgen.
19. RA. Na het kanaal rechtsaf de weg Ruiten Aa kanaalWest V inslaan.
20. LA. De eerste afslag links nemen en het fietspad inslaan.
21. RA. De eerst afslag rechts nemen.
22. Op de t splitsing in het bos linksaf het bospad in slaan.
23. RA. Aan het eind van dit pad rechtsaf het fietspad de Tempelbosweg inslaan.
24. De eerst afslaan links nemen en het onverharde pad inslaan.
25. LA. Op de t splitsing linksaf slaan en het pad langs de Ruiten A volgen.
26. RA. De eerst brug rechtsaf nemen.
27. LA. Meteen na de brug linksaf het pad langs de Ruiten A inslaan.
28. LA. De 2e afslag links nemen en het kronkelig bospaadje inslaan.
29. RD. Op de 5-sprong rechtdoor. ( zie kaartje volgende pagina)
30. Na de dam over de ruiten Aa slaat u rechtsaf het bospad in ( zie kaartje volgende pagina)
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31. RA. Op de volgende t splitsing slaat u rechtsaf.
e. 6 locatie
32. LA. Op de eerst t-splitsing slaat u linksaf.
33. RD. Op de kruising van wegen gaat u rechtdoor.
34. RD waar het bospad over gaat in de weg Boslaan.
f. 5. Locatie.
35. RA. Aan het eind van de Boslaan slaat u rechtsaf de Poortweg in.
36. RA. Na 25m slaat u bij de Spieker ( middeleeuwse schuur met info over de omgeving)rechtsaf het
voetpad in.
g. 8 Locatie
37. LA. Op de eerst volgende kruising van voetpad slaat u linksaf.
38. RD. Op de t-splitsing gaat u rechtdoor.
39. LA. Op de t-splitsing gaat u linksaf richting het klooster en richting het begin punt van de route.
h. Locatie 7.
Klooster.
• Openingstijden: di-za 10.00-17.00 uur zon/feestdagen 13.00-17.00 uur
Parkeren.
• Parkeerplaats Poortweg
OV.
• Bushalte Korenakker aan de Nederveen Cappelstraat in Ter Apel
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