Route ± 37 km
 de hap-punten zijn te herkennen aan de
witte Happen & Trappen vlag
 kp = knooppunt

11 Sla aan het eind van het fietspad linksaf
→ Oudezijl
12 Sla vlak voor de brug rechtsaf en neem
daarna de volgende brug links
13 Ga over de brug en sla linksaf
(beetje slecht fietspad, sorry)
14 Sla aan het einde van het fietspad
rechtsaf → Weg naar de Bron

1 Ga vanaf de kerk rechtsaf → Goldhoorn
2 Fiets tot aan de kruising in Finsterwolde
en steek deze min of meer recht over
(ri Nieuweschans etc) → Hoofdweg

15 Ga tegenover Fontana / Thermen Bad
Nieuweschans linksaf over het water
→ Kerkstraat
16 Fiets door tot de kerk
 Happen bij de kerk (Kerkstraat 1)

3 Blijf deze weg nog ± 3 km volgen tot de
afslag naar Drieborg en sla rechtsaf
→ Weg Finsterwolderhamrik

17 Ga vanaf de kerk een heel klein stukje
terug en sla rechtsaf → Molenstraat

 Happen bij de molen

18 Ga aan het einde linksaf → Hoofdstraat

4 Ga vanaf de molen rechts → Weg
Finsterwolderhamrik
5 Neem in Drieborg de 1e weg links
→ Luppo Stekstraat
6 Volg de weg en ga met de bocht mee
→ Geert Topelenstraat
7 Sla aan het einde linksaf → Kroonpolder
8 Neem de 1e weg rechts ri kp 23
→ Kroonpolder
 Happen bij Kroonpolder 33
9 Sla linksaf en fiets door tot kp 23
10 Sla rechtsaf naar kp 26

19 Volg na de supermarkt kp 26 en 25
20 Volg daarna kp 18 voor ± 3,5 km tot het
volgende happunt
(tegenover SVR camping)
 Happen bij Nieuweweg 12
21 Ga vanaf de boerderij linksaf en fiets
door naar kp 18 (bij de blauwe brug)

25 Steek na ± 1 km de weg over ri kp 56
(een eindje na Smederij 1872)
→ Beukenschans
26 Neem de 1e weg links → Berkenborg
27 Volg kp 56 tot het uitkijkpunt
 Happen bij het uitkijkpunt
28 Ga vanaf het uitkijkpunt linksaf
het fietspad weer op
29 Fiets tot het einde, steek de weg over en
ga rechtsaf het fietspad op
→ Oostwolderweg, daarna Nieuweweg
30 Sla bij de rotonde linksaf → Hoofdstraat
31 Fiets bij de postbus rechtdoor
→ Vliegenzwam
32 Neem de volgende afslag rechts en
steek de weg over naar → Verlengde
Ekamperweg
33 Neem na ± 500 m het fietspad links
34 Aan het einde van het fietspad rechtsaf
→ Zuiderringdijk
35 Ga bij de kruising linksaf → Nieuweweg
36 Fiets door tot het einde en sla linksaf
→ Oosterweg, daarna Klinkerstraat

22 Neem daar het fietspad (ri kp 74)

37 Steek bij de kruising min of meer recht
over → Hoofdstraat

23 Bij de speeltuin links aanhouden en via
parkeerplaats en camperplaats het
fietspad volgen

38 Ga met de bocht mee naar rechts
→ Goldhoorn

24 Volg het fietspad tot aan het einde en
sla rechtsaf (is eerst secundaire weg,
daarna fietspad) → Hoofdstraat

 Happen bij de kerk (Goldhoorn 8)

