Avondwandel4daagse 2021, 10km. Dag 3
Start van uit huis en dan de route lopen
Iedereen loopt op eigen risico.
l.a.= linksaf, r.a. = rechtsaf, r.d. = rechtdoor, l.aanh. = links aanhouden,
r.aanh. = rechtsaanhouden,
1. r.a.= Langeweg, r.a.= Noorderhemweg, aan einde r.a. =Noordkade,
2. na brug over Sluis r.a., aan eind r.a. naar Noordeinde, na huisnr. 232,
3. l.a. rood fietspad volgen over speelplaats bij school Kaskade,
4. einde speelplaats r.a. weg volgen, l.a. =Kerkweg, aan einde,
5. r.a. =Floraweg, r.d. (Braassemdreef) oversteken (brug over),
6. einde weg, l.a. =Westeinde, na bruggetje met wegversmalling r.a.,
7. onder tunnels door, links aanhouden en gelijk r.a. over brug
8. r.a.=Voorweg, weg volgen, wordt na brug Noordveenweg,
9. r.a. over brug =Regenboogweg. Direct naast rood/witte planken
10. r.a. bruggetje over, schelpenpad rechtdoor volgen.
11. door Natuurbelevingstuin “De Bult”, na bruggetje r.a. dijk omhoog
12. rechts naast Cultureel Centrum, r.a.= Molendijk, einde fietspad,
13. r.a. =Sotaweg, na huisnr. 61 (rode brievenbus in tuin)
14. l.a. langs parkeerplaats, (samenkomst met 5 km.)
15. l. aanh. langs speeltuintje en sloot naar einde, r.a. vervolgen
16. (Midden)weg oversteken direct l.a.,
17. l.aanh.= Rembrandt v. Rijnsingel volgen,
18. r.a. Vincent v. Goghlaan, bij T-splitsing, l.a.=Breitnerlaan, aan einde
19. r.d. (Rembrandt v. Rijnsingel) oversteken en l.a.,
20. na 20m. r.a. tegelpad, langs laag hekje en sloot,
21. l.a. op T-splitsing, r.d. naar Watergang, r.a. =Watergang volgen,
22. 1ste weg l.a. langs molentje en Museum Oud Alkemade,
23. Pad langs vijver, aan einde l.a. bij fietsenrek r.a. zebra over,
24. r.a. en gelijk l.a. =Sportpad, 3de brug over r.a., na brug
25. l.a.= Goudknop en gelijk l.a. Goudknop volgen, bij splitsing,
26. r.a.Oeverzegge, r.a. Sterrenkroos l.a. langs speeltuin, 1ste weg r.a.
27. einde l.a. =Sotaweg, r.d. over rotonde, =Stationstraat, na bocht bij
28. parkeerterrein, tegenover Pizzeria, weg oversteken bij zebra,
29. l.a.= Langeweg naar eindpunt ’t Veen. of richting huis
tot morgen!

