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Avondvierdaagse Zuidhorn 2019
Routebeschrijving donderdag 6 juni 15

kilometer - Aduard

Starttijd vanaf 17:00 UUR bij de Overtuinen

Sponsor van de dag:
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Starten vanaf Overtuinen. Rechts op de Burgemeester Kruisingalaan langs AH
linksaf, het voetpad onder het spoor door richting de dierenweide
ter hoogte van de dierenweide rechtsaf, Wegastraat (de 10 KM gaat halverweg de Wegastraat links)
Einde Wegastraat rechts, daarna links het fietspad langs de Fanerweg richting rotonde.
Bij rotonde rechts voorzichtig oversteken naar fietspad Friesestraatweg
Bij rotonde nogmaals oversteken naar overkant Friesestraatweg, fietspad (smalle geasfalteerde weg) volgen
Na 780 m. links de Spanjaardsdijk Zuid op
Bij het kanaal rechtsaf naar het Aduard 800 pad
Er zit alweer een derde op!!
Ter hoogte van de oude brug, rechtsaf naar de Burgemeester van Barneveldweg
Linksaf oversteken naar Wierum, rechts aanhouden en deze straat uitlopen
Op de T-splitsing links de Albert Harkemaweg op. Doorlopen tot aan de nieuwe brug
Linksaf de nieuwe brug oversteken
Links langs het Van Starkenburghkanaal Noorzijde (fietspad)
Rechts aan het einde fietspad Spanjaarsdijk Noord
Linksaf bij fietsroutebordje nr 45 fietspad op naar Noordhorn
Rechtdoor de Professor van Griffenweg op
Links afslaan naar de Borgweg
Bij de T-splitsing rechts naar Hamsterpad
Na 70 meter linksaf op de Esdoornstraat
Bij het kruispunt rechts naar de Kastanjestraat
Na 150 meter links naar de Oosterweg
Bij Langestraat links en vervolgens over brug van Starkenborghkanaal
Je bent weer in Zuidhorn. Het einde is in zicht!! Op naar de medaille!!
Na de brug rechtsaf naar de Van Starkenborghkanaal ZZ
Eerste weg links naar de Westergast en doorlopen onder het spoor door
Vervolgens rechts, pad langs het spoor lopen
Vóór de sportvelden links, pad gaat over in de Heemskerkstraat
Vanuit de Heemskerkstraat rechts afslaan naar de Sportlaan
Grote pad links aanhouden en uitlopen tot aan de Hanckemalaan
Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl
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Op de Hanckemalaan rechts afslaan en deze straat volgen
Op het kruispunt met de Brilweg, links de Brilweg op
Na 710 m rechts de Jellemaweg op
Linksaf naar Klein Frankrijk
Op de T-splitsing rechts naar de Molenstraat
Ga links op de Dorpsvenne
Loop de Dorpsvenne uit naar de Burgemeester Kuisingalaan
Overtuinen
Finish!!

Hoofdsponsor van de avondvierdaagse Zuidhorn 2019:

Belangrijke informatie:
-

-

Deelname en bezoek aan de avondvierdaagse geschiedt op eigen risico. Stichting Avondvierdaagse Zuidhorn kan op
geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ontstane calamiteiten, zoals letsel, schade,
diefstal van persoonlijke eigendommen etc.
Iedere deelnemer is verplicht zijn startkaart door de daartoe aangewezen controleurs te laten merken. Controleposten
zijn herkenbaar aan de gekleurde hesjes.
Hulpverlening nodig? Zie noodnummer bovenaan de routebeschrijving.
Aanwijzingen van politie, officials en verkeersregelaars dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Loop zoveel mogelijk links op het trottoir of, indien afwezig, links langs de weg (tenzij anders aangegeven op de route).
Fietsen niet vastmaken aan dranghekken. Voor het parkeren van fietsen en auto’s kun je gebruik maken van de
parkeerplaatsen in de omgeving van het Zonnehuis
Houd startplaatsen, rustplaatsen en de omgeving van de routes vrij van afval. We verwachten dat begeleiders hierop
toezien en daar aanwijzingen over geven, indien noodzakelijk.
Mensen van de organisatie kunt u vinden bij de startlocatie. Voor eventuele vragen kunt u hen aanspreken.

Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl

