15 km

2017

Enkele regels waaraan u zich dient te houden:
1. Pluk geen bloemen onderweg, denk aan de natuur
2. Loop altijd links van de weg.
3. Laat geen afval achter, maar neem het mee terug naar huis.
4. Hinder geen groepen. Individuele lopers mogen zich niet bij de groepen ophouden.
5. Ieder loopt voor eigen risico. Stichting Volksvermaak is niet aansprakelijk noch
verantwoordelijk.

Dag 1 Wijkenroute
Verlaat het sportterrein via het Master van Dijkpad- LA Achtste wijk- einde weg
LA(5km gaat hier RA)2e Compagnonsweg- (let op: niet over de brug) einde weg RA –
kruising oversteken en rechtdoor Bonteboksleane – 1e weg RA Nije sleat – 1e weg
LA Jelle Beenenwei - einde weg RA Fugelsang, gaat over in de Leijen - in bocht RA
Dwersfeart -met de bocht mee en met de bocht mee en bij knooppuntbordje 65 RA–
einde pad RA Alde Singel – 1e weg LA – bij kruising rechtdoor Eilewijksreed --weg
vervolgen- einde weg RA Schoterlandseweg naar finish
Let op: Na splitsing met 10 km geen bordjes!

Veel wandelplezier toegewenst!
Stichting Volksvermaak
Oude- en Nieuwehorne
Telefoonnummer Sportcomplex: 0513-541730
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Dag 2 Katlijk route
Schoterlandseweg oversteken RA- na huisnr 62 pad LA – einde pad RA Buitenweg – einde
weg RA en gelijk weer LA Schoterlandseweg (oversteken)– tegenover huisnr 24 rechts door
een klaphek en pad volgen, rechts aanhouden– na de bocht vlak na bankje links
aanhouden(10 km gaat hier RA) en einde van pad (T-splitsing) rechts aanhouden- 1e pad
LA-rechts aanhouden –einde pad T-splitsing links over bruggetje – pad volgen door wei, door
3 klaphekjes, asfalt weg oversteken (Breedsingel) en pad vervolgen door klaphek – wei recht
oversteken naar volgende klaphek – na 50 meter pad RA – einde pad LA
asfaltweg(Bisschoplaan) – 1e pad RA –2e pad RA – Pad volgen en links aanhouden –
asfaltweg RA en gelijk weer LA Jan Jonkmanweg – RA fietspad Imke Klaverpad – na huisnr
2 met bocht mee naar links - – fietspad maakt daarna bocht naar rechts maar ga hier
rechtdoor langs de sloot – einde pad RA – einde pad LA Hogeveensweg – 1e weg RA de
Grift – einde weg RA 1e Compagnonweg - 1e weg RA Tweede Wijksreed – 1e weg LA
Bospad, gaat over in fietspad – einde weg LA Schoterlandseweg naar finish
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dag 3 Kiekenberg route
Schoterlandseweg LA – LA Zuster de Jongweg – einde weg RA 2e Compagnonsweg, H.de
Vosweg – RA Kromhoutsreed– einde weg LA Schoterlandseweg – 1e weg RA Brinkreed –
einde weg RA Oude Groningerweg – RD Oldeberkoperweg oversteken – 1e bospad LA
(tegenover huisnr 25) – op kruising LA, pad volgen met bocht mee naar rechts zijpaden
negeren –op kruising zandpad met fietspaadje LA (Siebe Annesweg) - weg volgen en einde
weg LA Tjongervallei – RA Oldeberkoperweg –1e fietspad RA langs de Tjonger - RA plank
over sloot deze overlopen en graspad volgen – asfaltweg (Tjongervallei) oversteken en
bospad volgen – 1 pad LA met bocht naar recht en 1e pad (bij een bankje) LA - door
toegangshek en gelijk RA – pad volgen langs dikke steen, rechts aanhouden en heideveld
verlaten via hek – LA Siebe Annesweg – LA Buitenweg- Sevenaerpad oversteken en
rechtdoor – RA tussen 2 rood/witte hekken door, pad langs sloot - weg (De Stringen)
oversteken – einde pad LA –pad uitlopen – RA Sterrekamp - rechtdoor naar finish.

Let op: Na splitsing met 10 km geen bordjes!

Veel wandelplezier toegewenst!
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Dag 4 Houtwallen route
Schoterlandseweg RA(niet oversteken) – RA Zijweg gaat over in fietspad, deze volgen –
gaat weer over in weg – einde weg LA – na bocht bospad LA – pad volgen tot einde Schoterlandseweg oversteken en rechtdoor - einde pad RA Buitenweg – einde weg LA
Houtwallen – na controle Houtwallen vervolgen – RA fietspad Trekvogel – Tongervallei
oversteken en fietspad vervolgen – einde fietspad LA Sevenaerpad –rechtdoor tot gemaaltje
na de sloot LA Koaipad volgen – na bocht 1 pad LA – sloot blijven volgen, afwisselen links
en rechts tot asfalt weg Houtwallen - - einde weg RA Buitenweg – 1e weg LA Bouwkamp –
einde weg LA Sterrekamp en rechtdoor naar finish.

Let op: Na splitsing met 10 km geen bordjes!

Veel wandelplezier toegewenst!
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Oude- en Nieuwehorne
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