
Autotocht Wolvega – Oldeholtpade – Nijeholtpade – Ter Idzard – Wolvega  

Tsjerkepaad 2022 

Deze tocht kunt u op ieder willekeurig punt starten. 

Bij de vetgedrukte regels is een verwijzing naar het info-blad. Vergeet niet om die te lezen. 

 

• Beginpunt: Kerk op de Hoogte te Wolvega 

• Aan uw linkerhand ziet u de Ichtuskerk 

• Ga na Ichtuskerk de eerste rechts, de Sickengastraat 

• Rechterkant: oude politiebureau  

• Standbeeld Peter Stuyvesant of ‘Pieter Poot’ 

• Rijd rechtdoor richting Sickenga-Oord, ga voor Sickenga-Oord linksaf met de weg 

mee 

• Ga de eerste rechts, de Willem Lodewijkstraat in 

• Aan het eind links, de Heerenveenseweg op  

• Rijd om het tankstation heen, en ga aan de achterzijde van het tankstation rechtsaf, 

de Spoorsingel in 

• Aan de linkerkant ziet u station Wolvega 

• Sla linksaf, en dan direct op de Stationsweg rechts 

• Op de ovonde bij de Lidl links, het spoor over richting de St. Fransiscuskerk 

• St. Fransiscuskerk te Wolvega 

• Weg vervolgen  

• Sla de eerste weg linksaf, Drafsportlaan 

• Op de hoek ziet u de oude directeurswoning van de voormalige 

zuivelfabriek ‘de Takomst’ 

• Ga de tweede weg rechts, de Eikenlaan in 

• Rijd de Eikenlaan uit en sla linksaf, de Lycklamaweg op 

• Vóór de rotonde, ga het fietspad aan de rechterkant op en ga rechtdoor richting 

Oldeholtpade (Hoofdweg) 

• Weg vervolgen 

• Bij de wegversmalling in de bebouwde kom: oorlogsmonument 

• Weg vervolgen tot aan de kerk 

• Stephanuskerk te Oldeholtpade 

• Weg vervolgen 

• Op de ‘Domenees Hoeke’ links aanhouden richting Nijeholtpade 

• Nijeholtpade 

• Bij cafe ‘de Schieve Deure’ slaat u rechtsaf richting de N351 

• Nicolaaskerk te Nijeholtpade 

• Vanuit de kerk weer terug richting het dorp 

• Bij het cafe, op de kruising houd u rechts aan (rechtdoor) richting 

Oldeberkoop 



• Bij de T-splitsing slaat u linksaf, de Vriesburgerweg in richting Ter Idzard 

• Doorrijden totaan Idzardaweg, sla deze weg in (linksaf) 

• Bonifatiuskerk in Ter Idzard 

• Weg vervolgen 

• Links, de tunnel richting Wolvega in (Scheeneweg) 

• LET OP! Tweede weg links, (Heirweg) Wolvega in. Even eerder ziet 

u aan de rechterkant ook de Heirweg, dit is een zandpad. Sla deze 

weg niet in. 

• Ga de eerste weg rechts, langs het (nieuwe) politiebureau 

(Zandweegbree) 

• Ga de eerste weg links, na politiebureau (Grote Weegbree) 

• Sla rechtsaf, naar Om den Noort 

• Ga onder het spoor door 

• Eenmaal onder het spoor door de weg vervolgen tot aan eerstvolgende kruising 

• Sla linksaf, de Heerenveenseweg in en ga dan direct rechts, de Haulerweg op 

• Ga de tweede links, de Kerkstraat in 

• Rijd door tot de Kerk op de Hoogte 

 


