
 
Route omschrijving:  20 KM: 

 LA   Na de start (Lindenhof) dan   
 RA  Teerweg voorbij de boomgaard op het einde dan 
 LA   Pad volgen voorbij het gebouw dan   

RA   naar de weg gaan dan  
LA = Abbekindersezandweg deze volgen over tot einde dan  
RA = Oostmolenweg dan doorlopen tot over de spoorlijn hierna  
RA = Kuiterswegeling/Spoorpad langs de spoorlijn tot overgang dan  
LA = Verlorenwegje. Op het einde   
RA = Oostweg dan eerste weg  
RA = Kitskinderescheweg op splitsing blijft  
LAH = Kitskinderescheweg deze uitlopen tot einde dan 
LA = Goesestraatweg dan eerste weg  
RA = Karmijnstraat dan eerste weg 
LA = Opaalstraat dan in de bocht een voetpad langs het water op gaan 
LA  Opgaan en volgen tot het einde dan na hek 
RD = Hillewerfweg. Op het einde  
RA = Ooststraat dan eerste weg  
LA = Maalstede deze uitlopen tot spitsing 
RA = Vroonlandsweg  halverwege is  sportcentrum  
Op het sportcentrum is de eerste rust dan terug de Vroonlandsweg en  
LA  deze volgen tot de spoorlijn 
LA  een nieuw voetpad volgen.  Tot aan de weg hier 
RA = Dankerseweg. Nu het eerste fietspad   
LA = Ambachtwegeling wordt Bokkewegeling dan bij bankje  
LA = voetpad op gaan dan bij  de weg  
RAH = Korenbloemstraat wordt fiets/voetpad deze volgen tot schrikhek dan  
RD = Langedam deze uitlopen en op slitsing 
LA = Gistellisstraatop het einde  
RA = Mauritsstraat dan op splitsing 
LA = Biezelingseweg  nu eerste weg 
LA = Jagtlust op het einde  
LA = Van der Bildlaan op het einde  
RA = Stationstraat. Dan net voorbij het station  
LA de tunnel doorgaan op het einde  
RA = Annie MG Schmidtsingel. Nu doorlopen tot het Fruitmuseum  
Hier is de 2e rust. Na de rust RA en direct weer 
RA = Dijkwelseweg. Na de spoorwegovergang direct 
LA = Spoorpad  Fietspad  langs spoor door lopen tot  overgang dan 
LA = Verlorenweg deze volgen tot kruising 2x weg naar link negeren 
RD = Abbekindersezandweg. Nu bij de parkeerplaats  
RA  Schelpenvoetpad op gaan dit volgen tot het bos dan op splitsing  
RA  Voetpad. Dit pad volgen paden naar links negeren en over het 
3e pad naar rechts gaan dan uit het bos over de afsluitpaal dan 
RD = Kasteelweg tot het einde dan  
RA = Abbekindersezandweg volgen tot achterzijde ziekenhuis hier  
LA = over parkeerplaats gaan langs het gebouw dan op het einde  
LA en direct RA nu door de boomgaard  tot het einde dan  
LA en u loopt zo terug naar de Lindenhof 


