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Avondvierdaagse Zuidhorn 2019
Routebeschrijving woensdag 5 juni 15

kilometer

Starttijd vanaf 17:45 UUR tegenover het Zonnehuis
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Starten vanaf het grasveld/ parkeerplaats tegenover de ingang van het Zonnehuis
Links Gemmastraat, daarna rechts Diademstraat
Links Cursastraat en Rechts over parkeerplaats bij speeltuin (Castorstraat)
Cappellastraat links richting station
Achter voormalig gemeentehuis langs
Hooiweg rechts, langs politiebureau. Volgen tot aan De Gast
De Gast rechtsaf aan de rechter zijde lopen
Linksaf naar De Bongerd
1e straat links, blijft De Bongerd
Op de Bongerd linksaf klein voetpad in, richting spoortunnel
einde voetpad rechts, Westergast richting van Starkenborghkanaal
einde linksaf: Van Starkenborhkanaal ZuidZijde
links bij de Sloep
Gelijk rechts waterpark in op schelpenpad
Links bij kunstegels betonpad op
na 100 meter echts het schelpenpad op
Betonpad links richting Sloep
Bij Sloep rechtsaf
links naar Kruiser
Kruiser rechtdoor, gaat over in wandelpad over Konijneneiland
Na brug op schelpenpad rechts
Pad rechtsom de vijver blijven volgen, over brug links richting Klipper
Einde klipper rechtdoor bruggetje over. Gaat over in Brik
Galjoen oversteken, rechtdoor naar schelpenpad
Schelpenpad rechts richting Hoendiep
Hoendiep linksaf en meteen rechts over het bruggetje bij Andre Dokter langs
Niekerkerdiep, gaat over in Millinghaweg.
einde rechts; Fietspad parallel aan Millinghaweg richting Niekerk
Het Moor, gelijk links na binnenkomst Niekerk
Links aanhouden, Houtwal blijven volgen
Aan het einde links: wandelpad Hoge voetpad Jullie zijn op de helft!
rechts bij Maarsdijk, uitlopen tot Fanerweg
Fanerweg linksaf. LET OP GOED LINKS HOUDEN!!!
aan het eind oversteken. GOED UITKIJKEN!!
rechts naar Millinghaweg, gaat over in Niekerkerdiep ZZ

Meer informatie: www.avondvierdaagsezuidhorn.nl
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Hoendiep Oostzijde, direct na de brug bij Andre Dokter linksaf
meteen weer rechts: Schelpenpad
Tweede afslag op schelpenpad links naar Boeier
links bij Tjalk
rechtsaf Blauwe brug over (Schouw)
einde links: Schokker, blauwe brug over
rechts op de Tjalk
rechts naar Bol
bij brievenbus rechts Fiets/wandelpad over veerooster heen, Joh. Smitpark in
Pad rechts vervolgen richting sporthal Quicksilver S
links naar Sportlaan/parkeerplaatsen links omheen lopen
Tegenover sporthal voetpad op, links langs de vijver
Links op T-splitsing voetpad richting Heemskerkstraat
Links aan het einde Heemskerkstraat
rechts naar Cort van der Lindenstraat
rechts naar Van Houtenstraat
1e straat links; Kuyperstraat
Boslaan rechtsaf
linksaf (ook Boslaan), gaat over in Bospad, volgen via voetpad tot aan spoorwegovergang
De Gast oversteken, daarna links spoorweg over
rechtsaf Fietspad parallel aan spoorbaan
Bij station schuin rechtdoor fietspad achter voormalig gemeentehuis langs
Rijksstraatweg oversteken, langs zwembad
Atlasstraat rechtsaf
Gemmastraat links
Finish tegenover de hoofdingang van het Zonnehuis

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

