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Routebeschrijving dinsdag 5 juni 2012 
 

• Start bij sportpark “De Schelp” 

• Verlaat de parkeerplaats en ga linksaf op de Sportlaan; blijf het geasfalteerde pad volgen tot 
aan de ijsbaan; ga daar op de T-splitsing naar rechts 

• Bij de 2e T-splitsing naar rechts richting dierenpark “De Scharrelberg” 

• Laat “De Scharrelberg” aan de linkerhand liggen en ga op de T-splitsing na “De Scharrelberg” 
naar links 

• Ga bij de volgende T-splitsing naar rechts, richting het bruggetje 

• Ga bij de T-splitsing voor het bruggetje rechts en blijf het schelpenpad langs het water volgen 

• Verlaat het schelpenpad rechtsaf voor het appartementencomplex en rechtdoor lopen. 

• Ga hierna linksaf de Havenkant op. 

• Voorbij Havenkant 62 rechtsaf. Je loopt nu richting de Akkerhof. 

• Bij de kerk oversteken op het ZEBRAPAD en linksaf de Baan op. 

• Steek het Erf over en ga naar het voetpad van het Gareel. 

• Langs het oranje kunstwerk het schelpenpad op; blijf dit pad volgen 

• Bij de Huifkar oversteken en het schelpenpad vervolgen 

• Het doodlopende deel van het Erf oversteken en het schelpenpad vervolgen 

• Voor het speeltuintje rechts over het schelpenpad 

• Tussen de huizen van de Jamboreelaan en de Zaaiviool door richting de Dreef 

• Bij de Dreef oversteken en tussen nummers 56 en 58 over het voetpad  en aan het einde van 
dit pad linksaf. 

• Het Joggerspad rechts oplopen tot aan de Parksingel en hier ga je rechtsaf 

• De Parksingel blijven volgen tot aan de Sportlaan; daar linksaf richting de parkeerplaats van 
sportpark “De Schelp” 

• Afmelden bij de starttafel 
 
 
 
 
LET OP: 
Neem voor het lopen notitie van het volgende: 
Waar een voet- fietspad aanwezig is dient men daar gebruik van te maken. Voor groepen die 
langs drukke wegen lopen; Blijf veilig op het aanwezige pad. 
Bij het oversteken gebruik maken van eventuele zebrapaden. 
Volg de instructies van verkeersregelaars op. 
Bij NOODGEVALLEN altijd bellen met 112 en bij verkeersproblemen met  
Jan de Craen 06-53646534 
 
Veel wandelplezier. 
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Routebeschrijving woensdag 6 juni 2012 
 

• Start bij sportpark “De Schelp” 

• Verlaat de parkeerplaats en ga rechtsaf op de Sportlaan 

• Ga bij de 1e T-splitsing naar rechts, de Parksingel op; blijf de Parksingel tot aan het einde 
volgen 

• Ga linksaf, de Dreef op 

• Direct rechtsaf oversteken naar het Scoutingpad 

• Ga bij de 1e kruising linksaf het Tentenveld op; aan het einde van het Tentenveld linksaf en 
daarna rechtsaf richting de Zaaiviool 

• Aan het einde van de Zaaiviool rechtsaf de Deel op 

• Sla linksaf bij de Ponder en daarna linksaf het Erf op 

• Loop door richting de Baan (richting de Rabobank) 

• Steek bij de Rabobank over op het ZEBRAPAD en loop tot aan de kerk. 

• Ga bij de kerk rechtsaf de Akkerhof op. 

• Ga voor Wendakker 2 het voetpad op (tussen de Akkerhof en Wendakker) 

• Ga aan het einde linksaf de Havenkant op en op de Waterkant weer naar rechts. 

• Bij het appartementencomplex ga je het schelpenpad op (en vervolg dit pad naar links) 

• Loop langs het water richting de “Scharrelberg” 

• Loop om dierenpark “De Scharrelberg” heen, laat hierbij het dierenpark aan de rechterhand 
liggen 

• Ga bij de ingang van dierenpark “De Scharrelberg” naar links, richting de Sportlaan 

• Ga op de Sportlaan naar rechts, naar de parkeerplaats van sportpark “De Schelp” 

• Afmelden bij de starttafel. 
 
 
 

LET OP: 
Neem voor het lopen notitie van het volgende: 
Waar een voet- fietspad aanwezig is dient men daar gebruik van te maken. Voor 
groepen die langs drukke wegen lopen: Blijf veilig op het aanwezige pad. 
Bij het oversten gebruik maken van eventuele zebrapaden. 
Volg de instructies van de verkeersregelaars op. 
Bij noodgevallen altijd 112 bellen en bij verkeersproblemen bellen met  
Jan de Craen 06-53646534 
 
Veel wandelplezier. 
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Routebeschrijving donderdag 8 juni 2012 
 

• Start bij sportpark “De Schelp” 

• Verlaat de parkeerplaats en ga rechtsaf op de Sportlaan op en het eerste pad linksaf. 

• Bij de “Scharrelberg”linksaf en pad vervolgen (niet om het dierenpark heen gaan) 

• Bij de 1e mogelijkheid linksaf en dan bij de 1e mogelijkheid linksaf. 

• Rechtdoor lopen en de verharde weg oversteken en pad vervolgen. 

• Bij de volgende mogelijkheid rechtsaf en het eerste pad voor de ponyweitjes linksaf. 

• Aan het einde van dit pad rechtsaf slaan en in de bocht rechts aanhouden. 

• Tegenover de ponystallen het pad links inslaan (OPLETTEN, PAD IS MOEILIJK TE ZIEN) 

• Aan het einde linksaf en aan het einde hiervan rechtsaf slaan. 

• Op de volgende splitsing linksaf en links aanhouden. 

• Aan het einde van het pad rechtsaf en de nieuwe brug over lopen en het pad vervolgen tot over 
de oude brug. 

• Over de brug linksaf. 

• Bij de derde mogelijkheid rechtsaf. Je komt nu op de Buitenkant. 

• Op de Buitenkant rechtsaf slaan en voor huisnr. 8 rechtsaf het pad op. 

• Bij de eerste splitsing linksaf en bij de volgende ook linksaf en ook bij de volgende weer linksaf. 

• Pad vervolgen richting de “Scharrelberg”en bij de splitsing linksaf (dus het dierenpark aan je 
rechterhand houden) 

• Bij de 2e mogelijkheid naar links. Je bent weer op de Sportlaan. 

• Loop terug naar het sportpark. 

• Afmelden bij de starttafel. 
 
 
 
 
 

LET OP: 
Neem voor het lopen notitie van het volgende. 
Blijf op het wandelpad en op de Buitenkant op het trottoir. 
Volg de instructies van de verkeersregelaars op. 
Bij noodgevallen altijd 112 bellen en bij verkeersproblemen bellen met  
Jan de Craen 06-53646534 
 
Veel wandelplezier.
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Routebeschrijving vrijdag 08  juni 2012 
(n.b.: gezamenlijk vertrekken om 18:30 uur!) 
 

• Start bij sportpark “De Schelp” 

• Verlaat de parkeerplaats en ga rechtsaf op de Sportlaan 

• Aan het einde linksaf de Klaversingel op. 

• Aan het einde van de Klaversingel ga je de Uitloper op. 

• Loop deze helemaal uit en steek over naar de Kopakker. 

• Bij de “Wingerd” linksaf de Waterkant op en deze blijven volgen tot aan de Wendakker. 

• Volg de Wendakker en loop richting de basisschool “De Akkerwinde” 

• Loop over de Dreef richting de Deel, ga linksaf de Deel in 

• Ga rechtsaf de Zaaiviool in en blijf de weg volgen tot je weer op de Deel bent. 

• Verzamelen  aan het einde van de Zaaiviool. 
 

 
 
 
 
 
Intocht wandel4daagse 
(start omstreeks 19.30 uur) 
 
Eind route  vanaf Zaaiviool – De Deel – De Ponder – Het Erf – Baan – Dreef – Verlengde Baan. 
 
HET BLOEMENMOMENT IS OP DE BAAN EN HET OFFICIELE EINDE IS ONDER DE FINISH VLAG 

 
 

LET OP: 
Waar een voet- fietspad aanwezig is dient men daar gebruik van te maken. 
Tot aan de inhuldiging de openbare rijweg vermijden. 
Volg de instructies van de verkeersregelaars. 
Bij noodgevallen bellen met 112 en bij verkeersproblemen 
Jan de Craen 06-53646534 
 
Veel wandelplezier. 


