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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 RA 2e
Compagnonsweg(10 km gaat hier LA)- einde weg RA –bij kruising rechts aanhouden
Eilewijksreed-weg vervolgen- einde weg RA Schoterlandseweg naar finish.

Dag 2 Vlinderbosroute
Schoterlandseweg RA(niet oversteken) – Zijweg RA gaat over in fietspad, deze
volgen – gaat weer over in weg – einde weg LA – na bocht LA bospad – pad volgen
tot einde - LA Schoterlandseweg naar finish.

Dag 3 Kiekenbergroute
Schoterlandseweg LA – na huisnr 54 RA bospad,(10 km gaat rechtdoor) bij Ysplitsing rechts aanhouden – einde pad RA Buitenweg -1e weg LA Siebe Annesweg
rechts aanhouden en gelijk weer RA langs het bommengat – einde pad LA – op
kruising langs het bankje RA door klaphekje – Koaipaad langs sloot volgen –
asfaltweg oversteken - pad vervolgen en met bocht naar rechts- 1e pad LA langs
eendenkooi – na dam over sloot pad rechtdoor– asfaltweg (Buitenweg)oversteken en
tussen 2 rood/witte hekken door pad langs sloot volgen - weg (De Stringen)
oversteken – einde pad LA –pad uitlopen – RA Sterrekamp - rechtdoor naar finish.

Dag 4 Houtwallen route
Schoterlandseweg RA- na rotonde 1e fietspad LA (10 km gaat rechtdoor)– einde pad
LA Buitenweg – Na huisnr 32 pad RA –einde pad RA Houtwallen- LA naar controle –
na controle RA Houtwallen(dus uit de richting waar je vandaan kwam) - einde weg
RA Buitenweg – 1e weg LA Bouwkamp – eindeweg LA Sterrekamp en rechtdoor naar
finish.

Veel wandelplezier toegewenst!
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