Wandeling van de Avond4Daagse Roden
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Start vanaf de parkeerplaats bij Sportcentrum de Hullen en loop linksom de Sporthal
Op de splitsing (Borglaan) rechtsaf (loop aan de linkerkant van de weg, dat is veiliger) (!)
Vlak daarna: eerste pad links, tegenover het huis met huisnr. 3
Ga voor het bruggetje rechtsaf over het pad langs het diepje (“De Loop” / “Steenberger Loop”)
Blijf langs De Loop wandelen, ook bij de tennisbanen, tot de brug met de witte leuningen
Ga daar linksaf
Ca. 10 meter vóór de asfaltweg (Hullenweg): rechtsaf over de stoep
Steek de volgende asfaltweg (Stinsenweg) over en vervolg rechtdoor over de stoep aan de overkant (!)
Blijf het voetpad langs deze weg (Hullenweg) volgen
Ga rechtsaf op de Liester (de weg met de rode stenen)
Neem het eerste voetpad links (bij afslag Katoel)
Vervolg over de Liester, steek de weg over naar het voetpad en ga verderop rechtdoor het fietspad
Je komt langs de speelplaats in de nieuwe wijk
Ga na de speelplaats rechtdoor over het smalle pad richting het bosje
Ga in het bosje meteen rechtsaf
Ga over de brug en vervolg rechtdoor, houd rechts aan
Ga vóór de asfaltweg rechtsaf
Je loopt langs het hertenkamp van Nieuw-Roden. Neem vlak na de rode hekjes de brede laan naar rechts
Ga bij de stenenbank rechtdoor en ga aan het eind van de laan tussen de houten paaltjes door en ga daarna
rechtsaf (Weegbree) (!)
Hou in de volgende bocht rechts aan en ga daarna rechtdoor (over de straat Veenwortel) (!)
Volg de Veenwortel met de bocht mee naar links (bij huisnr. 14). Ga daarna de eerste afslag rechts
(Veldbies)(!)
Ga vóór het bruggetje linksaf over het schelpenpad
Volg het pad weer langs De Loop en de vijver
Volg het pad rechts om het voetbalveldje met witte doelen heen.
Na de rood-witte paaltjes verder over de Markiezenhof
Op de splitsing rechtsaf.
Steek aan het eind de asfaltweg (Stinsenweg) over en ga aan de overkant rechtsaf (!)
Neem de tweede afslag links (Borglaan) (!)
Ga over het schelpenpad linksaf en houd links aan.
Volg het schelpenpad verderop langs de korfbalvelden en om de speelweide heen, bij de kruising rechtsaf
langs de skatebaan
Hou daarna rechts aan (achter het doel langs), nog steeds over het schelpenpad
Ga na het bankje linksaf, over de brug en volg het middenpad door dit bosje heen
Aan het eind ben je bij de parkeerplaats van sportcentrum De Hullen

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE
MEER INFORMATIE VIND JE HIER OP DE SITE VAN DE RIJKSOVERHEID.

Wandeling van de Avond4Daagse Roden

Deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of
(geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies
van persoonlijke bezittingen.

Schrijf je ook in voor de
Avond4Daagse Home Edition 2021

http://avondvierdaagseroden.nl

