Wandeling van de Avond4Daagse Roden
10 km route
(!) Oppassen, gevaarlijk punt
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Verlaat het sportcentrum de Hullen, Ga op de parkeerplaats rechtsaf en steek de Ceintuurbaan-Zuid over(!)
Aan de overkant linksaf. Daarna rechtsaf, Scheepstrastraat en deze helemaal volgen
Steek de asfaltweg (Nieuweweg) over(!), Nijlandspark
Ga rechtdoor over het voetpad, Ga op de splitsing rechtsaf, Meester Apothekerstraat.
Ga op het volgende kruispunt linksaf, Boskamp
Op het volgende kruispunt rechtsaf en direct weer linksaf, Boskamp
Dan eerste afslag rechts (Beurtschipper) . Ga links om het Vasalis -gebouw heen tot aan de hoofdingang
Steek de asfaltweg over(!), Ga rechtsaf over de parkeerplaats
Ga het steegje door langs de Aldi, daarna linksaf en dan rechtsaf, de Heerestraat in
Ga linksaf, door de Molenhof heen
Steek de Albertsbaan over en ga rechtdoor door de Bernhardpassage (links van snackbar De Berk)
Ga rechtdoor, onder de flat door en steek de asfaltweg (Raadhuisstraat) over
Ga aan de overkant linksaf en volg het voetpad
Steek voor het einde 30km-bord de weg over(!)
Loop over de parkeerplaats langs Compu Service 4 You en verderop door het steegje
Ga verder op de weg daarna met het plantsoen (Noordenveld), rechtdoor tot Kastanjelaan
Daarna rechtsaf op de Kastanjelaan
Linksaf voor het fietspad en daarna eerste weg links, 1 e Energieweg, deze weg helemaal volgen
Steek verderop de Ceintuurbaan -Noord over (!)
Rechtdoor over het fietspad en einde fietspad linksaf, Daarna rechtsaf (Aan de Vaart)
Ga na het witte huis (aan het einde van de vaart) rechtsaf over de parkeerplaats.
Steek na de parkeerplaats de weg over en ga helemaal om de Kanovijver heen door het pad te volgen
Ga op de asfaltweg linksaf ( je bent weer terug bij de oversteek van de parkeerplaats, punt 22)
Op de Dwazziewegen een paar meter rechtsaf en dan linksaf de Produktieweg in
Neem de 2e afslag rechts, Handelsweg, bij bord met o.a. JM Trucking
Einde weg even rechtsaf en dan doorgaande weg (Oosteinde) oversteken (!)en verder over de Weehorsterweg
Eerste afslag rechts (fietspad richting Roden). Blijf het fietspad volgen (dus rechtsaf langs de oude gasopslag).
Ook daar het fietspad volgen waar het zandpad begint
Einde fietspad: ga linksaf over het voetpad langs de asfaltweg (Spijkerzoom)
Einde weg, de klinkerweg oversteken en rechtsaf over de parkeerplaats bij Mensinge
Na het standbeeld van Scheepstra linksaf
Na de kerk en het terras, linksaf langs de Winsinghhof en het steegje in langs het theater
Achter het gebouw links aanhouden en voor de gracht bij Mensinge rechtsaf
Daarna linksaf de brug over en helemaal om havezate Mensinge heen
Na de andere brug even rechtsaf en dan linksaf de laan achter de havezate in.
Aan het eind, de asfaltweg oversteken(!) , aan de overkant rechtsaf en meteen linksaf, Zuidenveld
Links aanhouden en ga na huisnummer 18 linksaf, het steegje in
Ga daarna rechtdoor over de Anne de Vriesstraat en voor de afslag rechtsaf over het voetpad
Daarna linksaf de Molenweg in en rechtsaf langs de asfaltweg, Ceintuurbaan Zuid
Steek bij de ingang van het terrein van het sportcentrum de weg over (!)
FINISH!

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE
MEER INFORMATIE VIND JE HIER OP DE SITE VAN DE RIJKSOVERHEID.
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Schrijf je ook in voor de
avond4daagse Home edition 2021
http://avondvierdaagseroden.nl

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.

