Wandeling van de Avond4Daagse Roden – 10K

(!) Oppassen, gevaarlijk punt
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Start vanaf de parkeerplaats bij Sportcentrum de Hullen en loop linksom de Sporthal
Ga bij de splitsing (de Borglaan) linksaf (loop aan de linkerkant van de weg, dat is veiliger)
Op de plek waar de weg naar links buigt: ga rechtsaf over het pad langs de begraafplaats
Eind ervan rechtsaf. Na ca 15 meter links de Norgerweg oversteken (!)
Neem aan de overkant het eerste pad rechts (wie langs de kinderboerderij wil: dat kan natuurlijk!)
Loop door tot voorbij de ingang van VV Roden. Ga daarna linksaf het Mensingebos in.
Houdt links aan in het bos en sla voor het water af naar links
Aan het eind van dit brede pad linksaf en meteen direct daarna rechtsaf
Ga na ca. 70 meter rechtdoor het smalle pad op. (het brede pad buigt af naar links)
Ga op het fietspad rechtsaf. Na ca. 40 meter linksaf en steek de mensingheweg over (!) schuin naar links
Ga door het hekje (prive terrein) het pad op langs het meest linkse huis
Ga door het hekje en vervolg het pad naar rechts, achter de huizen langs
Einde pad: linksaf (paardenpad)
Volg dit pad langs de weilanden tot in het Sterrenbos. Ga rechtsaf
Volg het pad langs de rand van het bos (geel/roden pijlen), buig verderop rechts af richting Lieversche Diep
Ga rechtsaf (over de stuw)
Ga rechtsaf op de asfaltweg (Scharenhulschedijk) (! – blijf goed aan de kant van de weg lopen)
Waar de Zwarteweg afbuigt naar rechts: ga rechtdoor, het pad Achter 't Bos in
Ga aan het eind van de weg rechtsaf (Noordveldweg) (! – blijf goed aan de kant van de weg lopen)
In Lieveren: eerste weg links (!) Eerste pad rechts (het zandpad De Drift)
Eind van De Drift: rechtsaf en direct linksaf het voetpad richting stroomdal van het Lieversche Diep (!)
Verderop door het hekje rechtsaf. Volg dit pad langs het Lieversche Diep
Na de hekken rechtsaf. Ga eerst weg naar links loop richting brug
Ga over de brug en loop richting het Mensingebos. Eerste pad rechts (door het klaphek)
Ga verderop over of langs de vlonder. Hou daar op de splitsing links aan
Ga door het klaphekje en daarna langs de picknickbankjes op het Moltmakersstuk
Vervolg rechtdoor over het fietspad (of het zandpad langs het kanaal – naar wens) tot de doorgaande weg
(Norgerweg).
Blijf rechts van de Norgerweg lopen richting centrum
Steek het kruispunt over (Norgerweg ter hoogte van de toegangsweg van de kinderboerderij) (!)
Vervolg aan de overkant over de stoep aan de linkerkant van de asfaltweg (Ceintuurbaan-Zuid)
Volg het schuine pad langs de begraafplaats weer. Ga aan het eind rechtdoor over de Borglaan.
Ga na ca. 100 meter (na de aula) rechtsaf over het voetpad.
Hou links aan en loop terug naar de ingang van de sporthal.
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