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Routebeschrijving dinsdag 04 juni 2013 
• Start bij sportpark “De Schelp”  
• Verlaat de parkeerplaats en ga rechtsaf op de Sportlaan 
• Ga aan het einde van de Sportlaan rechtsaf de Parksingel op 
• Blijf de Paksingel volgen tot aan het Joggerspad, linksaf het Joggerspad op 
• Aan het einde rechtsaf de Trimbaan op 
• Parksingel oversteken naar het Kampeerveld 
• Rechtsaf de Wandeling op 
• Aan het einde linksaf de Zonneweide op 
• Loop nu rechtdoor het fietspad op en ga linksaf het schelpenpad op 
• Schelpenpad blijven volgen tot aan de rotonde bij de Dreef 
• Dreef oversteken en dan linksaf richting Jamboreelaan 
• Rechtsaf Jamboreelaan op 
• Rechtsaf het schelpenpad op 
• Linksaf richting de Jamboreelaan op (ter hoogte van huisnummer 20) 
• Linksaf Tentenveld op 
• Rechtsaf Scoutingpad 
• Bij de Dreef rechtsaf (rechts van de Dreef op de stoep blijven), de Deel oversteken 
• De Dreef volgen tot aan de Baan 
• Baan oversteken richting de Kerk 
• Akkerhof oversteken, de Voor op 
• Einde van de Voor rechtsaf 
• Linksaf de Kopakker op 
• Aan het einde linksaf en dan rechtsaf de Uitloper op 
• De Uitloper volgen tot aan de Buitenkant 
• Rechtsaf de Buitenkant op 
• De Buitenkant volgen tot aan de Waterkant, linksaf de Waterkant op 
• Linksaf het schelpenpad op, rechts aanhouden en volgen tot aan de boulevard 
• Laatste trap van de boulevard omhoog richting Havenkant 
• Linksaf richting de Havenweg, einde Havenweg Baan oversteken, linksaf richting het Erf 
• Rechtsaf het Erf op, het Erf blijven volgen tot aan de Deel 
• Rechtsaf de Deel op, 
• Rechtsaf de Rosmolen op (tweede weg rechts) 
• T-splitsing linksaf, einde Rosmolen linksaf de Deel op, de Deel rechts blijven volgen 
• Linksaf de Zaaiviool op, rondje Zaaiviool lopen (linksom) 
• Linksaf de Deel op, de Dreef oversteken richting Cultuursingel 
• Linksaf de Koolzaadhof op, de Koolzaadhof volgen tot aan de Lucernehof 
• Rechtsaf de Lucernehof op, T-splitsing volgen tot voorbij het Gezondheidscentrum 
• Linksaf de Cultuursingel op, 
• Linksaf de Sporlaan op, linksaf naar 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 de 
groepen die langs drukke wegen lopen: Blijf veilig op het aanwezige pad. 
Bij het oversteken gebruik maken van de aanwezige zebrapaden. 
Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op. 
Bij noodgevallen altijd 112 bellen en bij verkeersproblemen met 
Peter te Riele 06-20499419 
 
Veel wandelplezier. 
Eventuele op- of aanmerkingen horen wij graag.



   
10 kilometer  Wandel4daagse Biddinghuizen 2013 
 

  Pagina 2 van 4 

Routebeschrijving woensdag 5 juni 2013 
 

• Start bij sportpark “De Schelp”  
• Verlaat het sportpark en ga linksaf de Sportlaan op 
• Bij de parkeerplaats van de ijsbaan linksaf het schelpenpad op 
• Einde schelpenpad linksaf richting Kokkelweg 
• Einde schelpenpad linksaf de Kokkelweg op 
• Einde Kokkelweg linksaf fietspad op 
• Eerste pad linksaf en dan gelijk rechtsaf schelpenpad op 
• Schelpenpad volgen tot aan de Dreef 
• Dreef oversteken en dan linksaf richting Jamboreelaan 
• Rechtsaf Jamboreelaan op 
• Rechtsaf het schelpenpad op 
• Schelpenpad blijven volgen tot aan de Huifkar, rechtsaf 
• Baan oversteken, linksaf op fietspad 
• Rechtsaf de Noorderbaan op 
• 2e weg rechtsaf, Ploegschaar 
• Linksaf Plantweg op 
• 1e weg linksaf, Plantweg 
• Plantweg gaat over in Oogstweg, einde weg rechtsaf Noorderbaan op 
• T-splitsing linksaf 
• Rechtsaf richting Jachthaven 
• Rechtsaf schelpenpad op 
• T-splitsing rechtsaf, schelpenpad volgen onder de brug door 
• Pad volgen tot aan de Boulevard 
• Over de Boulevard het schelpenpad weer volgen, langs het kanaal 
• Rechtsaf het houten bruggetje over 
• Schelpenpad volgen over het eiland, houten brug over 
• Schelpenpad volgen, 2e pad rechtsaf (schelpenpad nestkastenbos) 
• T-splitsing rechtsaf 
• Schelpenpad volgen, rechts aanhouden, je komt nu achter de ijsbaan 
• Einde schelpenpad, voor de sloot, linksaf 
• 1e pad linksaf, richting parkeerplaats ijsbaan 
• Rechtsaf Sportlaan op 
• Rechtsaf 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 de 
groepen die langs drukke wegen lopen: Blijf veilig op het aanwezige pad. 
Bij het oversteken gebruik maken van eventueel aanwezige zebrapaden. 
Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op. 
Bij noodgevallen altijd bellen met 112 en bij verkeersproblemen met 
Peter te Riele 06-20499419 
 
Veel wandelplezier. 
Eventuele op- of aanmerkingen horen wij graag.
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Routebeschrijving donderdag 6 juni 2013 
 

• Start bij sportpark “De Schelp” 
• Verlaat de parkeerplaats en ga rechtsaf op de Sportlaan 
• Einde Sportlaan linksaf de Cultuursingel op 
• Rechtsaf de Voor op (rechts van de Voor blijven) 
• Oversteken naar het plein, bij het zebrapad oversteken naar de Baan 
• Bij het zebrapad de Achterbaan oversteken, het Erf oversteken 
• Pad volgen tot aan de rotonde, op de rotonde linksaf 
• Fietspad volgen richting de brug 
• Onder het fietstunneltje door, linksaf richting Swifterweg 
• Swifterweg oversteken, rechtsaf op fietspad 
• Bij de Botweg oversteken naar de Botweg 
• Einde botweg rechtsaf, op het trekkerpad 
• Linksaf richting fietstunneltje 
• Fietspad volgen tot aan de rotonde, bij de rotonde rechtsaf de Baan op 
• Rechtsaf Havenweg op 
• Havenweg volgen tot aan de Boulevard, Boulevard op en dan schelpenpad volgen langs het 

kanaal 
• Bij het houten bruggetje linksaf en gelijk weer rechts 
• Bij de volgende splitsing linksaf 
• Schelpenpad volgen om het dierenpark (aan je rechter kant) 
• Voorbij de scouting rechtdoor 
• Linksaf richting parkeerterrein ijsbaan 
• Op het parkeerterrein linksaf de Sportlaan op 
• Rechtsaf 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 de 
groepen die langs drukke wegen lopen; Blijf veilig op het aanwezige pad. 
Bij het oversteken gebruik maken van eventuele zebrapaden. 
Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op. 
Bij NOODGEVALLEN altijd bellen met 112 en bij verkeersproblemen  
Peter te Riele 06-20499419 
 
Veel wandelplezier. 
 
Eventuele op- of aanmerkingen horen wij graag.
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Routebeschrijving vrijdag 7  juni 2013 
(n.b.: gezamenlijk vertrekken om 18:00 uur!) 
 

• Start bij sportpark “De Schelp” 
• Verlaat de parkeerplaats en ga rechtsaf op de Sportlaan 
• Ga bij de Parksingel naar rechts 
• Ga bij de 1e mogelijkheid naar rechts, de Karweihof in 
• Ga aan het einde naar rechts, de Parksingel op 
• Ga bij huisnummer 39 naar links, de Lucernehof op 
• Blijf de Lucernehof volgen tot aan de Sportlaan (je loopt langs de tandarts) 
• Ga naar rechts en ga bij de 1e mogelijkheid naar rechts de Cultuursingel op 
• Ga bij de Dreef naar rechts en ga bij de Parksingel weer naar rechts 
• Ga de 1e mogelijkheid naar rechts, de Trimbaan op 
• Ga de 1e weg naar links, het Joggerspad in 
• Ga bij de Parksingel naar rechts en ga daarna de 1e weg naar links, de Zonneweide op 
• Ga aan het eind met de bocht meenaar links, houdt rechts aan en volg het Vliegersveld 
• Ga de 1e weg naar rechts, de Wandeling op 
• Ga aan het einde links via het Kampeerveld, rechtsaf de Parksingel op en ga naar rechts 

de Dreef op 
• Ga voor de rotonde de Jamboreelaan op 
• Loop door tot huisnr. 22 en ga linksaf het tentenveld op. 
• Ga bij het Scoutingpad rechtsaf 
• Aan het einde rechtsaf de Dreef op. 
• Bij de Deel rechtsaf 
• Ga rechtsaf de Zaaiviool in en blijf de weg volgen tot je weer op de Deel bent. 
• Verzamelen  aan het einde van de Zaaiviool. 
 

 
(Route tot aan de intocht) 

 
 
Intocht wandel4daagse 
(start omstreeks 19.30 uur) 
 
De Deel – de Ponder – Het Erf – de Baan – de Dreef – Achterbaan 
 
HET BLOEMENMOMENT IS OP DE BAAN EN HET OFFICIELE EI NDE IS ONDER DE FINISH VLAG 
 
 
LET OP; 
 
Neem voor het lopen notitie van het volgende: 
Waar voet- fietspaden aanwezig zijn dient men daar gebruik van te maken. Voor 
groepen die langs drukke wegen lopen: Blijf op het aanwezige pad. 
Bij het oversteken gebruik maken van de eventueel aanwezige zebrapaden. 
Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars op. 
Bij NOODGEVALLEN altijd 112 bellen en bij verkeersproblemen  
Peter te Riele 06-20499419 
 
Veel wandelplezier. 
Eventuele op- of aanmerkingen horen wij graag. 


