Donderdag Dorproute - 5 km

traktatie
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Afstandmeten.nl: 5,2 km

LA =linksaf RA= rechtsaf
VKR 5 = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid
1. Start bij zwembad de Borghoorns
2. Met het zwembad aan je linkerhand, loop richting de doorgaande weg
3. Steek over bij de verkeersregelaars en ga rechtdoor (Borghoornsweg) (VKR 1)
4. Bij het einde van deze weg (die samenkomt met de Hofakkers), de doorgaande weg
(middenweg) bij de VKR oversteken (VKR 5)
5. Loop door de doorsteek van de middenweg (tussen nr. 133/135) naar de Esakkers
6. Bij de Esakkers aangekomen, loop rechtdoor
7. Ga bij de T-splitsing RA
8. Ga bij de T-splitsing LA en loop naar de Zuidlaarderweg
9. LA bij de T splitsing (Zuidlaarderweg) – over de stoep voor cafetaria D’Anner Oele
langs
10. De straat oversteken (VKR 8) en ga de weg in links van fietsenmaker Roossien
11. Ga het eerste zandpad LA richting de Annerstreek, het zandpad gaat over in een
verharde weg
12. Vervolg de verharde weg tot huisnummer 42
13. Ga na dit huis LA het pad in
14. Loop het pad uit en ga rechtdoor
15. Volg een bocht naar links en ga daarna RA het fietspad in (richting Zuidlaarderweg)
16. Ga RA bij de doorgaande weg (Zuidlaarderweg)
17. Steek over naar het zandpad na huisnummer 8 (VKR 30)
18. Volg de weg richting de autoweg (N34) en ga aan het einde LA
Traktatie post (40)
19. Vervolg het zandpad en loop langs het tunneltje weer richting het dorp
20. Ga bij de eerste hekjes RA de wijk in
21. Aan het einde van het schelpenpad RA en loop door over het bruggetje
22. Ga het tweede weg LA na het bruggetje (bij Westerveld 11)
23. Loop de weg uit en ga bij de T-splitsing RA
24. Loop de Appelakkers in en ga aan het einde LA het zandpad op
25. Aan het einde van de zandpad zie je het zwembad weer aan je rechterhand
26. Einde route

Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622

Donderdag Zuidlarenroute - 10 km
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Afstandmeten.nl: 9,2 km

LA= linksaf RA= rechtsaf
VKR 5 = Verkeersregelaar en minuten bij gemiddelde snelheid
1. Start bij zwembad de Borghoorns
2. Met het zwembad aan je linkerhand, loop je richting de doorgaande weg.
3. Steek over bij de verkeersregelaars en ga rechtdoor de Borghoornsweg in (VKR 1)
4. Bij het einde van deze weg (die samenkomt met de Hofakkers), de doorgaande weg (Middenweg)bij de
VKR oversteken (VKR 5)
5. Loop door de doorsteek van de Middenweg (tussen nr. 133/135) naar de Esakkers
6. Bij de Esakkers aangekomen; loop rechtdoor tot aan de T-splitsing
7. Ga bij de T-splitsing RA
8. Ga bij de T-splitsing LA en loop naar de Zuidlaarderweg
9. LA bij de T splitsing (Zuidlaarderweg) – over de stoep voor cafetaria D’Anner Oele langs
10. De straat oversteken (VKR 8) en ga de weg in links van fietsenmaker Roossien
11. Ga het eerste zandpad LA richting de Annerstreek, het zandpad gaat over in een verharde weg
12. Vervolg de verharde weg tot huisnummer 42
13. Ga na dit huis LA het pad in, tussen de hekjes door
14. Loop het pad uit en ga rechtdoor
15. Volg een bocht naar links en ga daarna RA het fietspad in (richting Zuidlaarderweg)
16. Ga RA bij de doorgaande weg
17. Loop de weg door en ga de eerste weg RA (Zwetdijk – naambordje mist hier op de paal)
Let op: 5 km slaat eerder af.
18. Bij de kruising LA
19. Je bent weer op de Annerstreek en loopt richting Zuidlaren. De weg gaat over in de Lageweg en daarna
in de Ekkelkamp
20. Ga LA bij de artillerielaan (Bordje) en loop deze weg uit tot de doorgaande weg (Annerweg)
21. Ga LA bij de doorgaande weg, over de parallelweg en volg deze
22. Steek over bij de verkeerslichten bij de basisschool “Schuilingsoord”
23. Ga na de oversteek LA weer richting Annen
24. Ga RA de weg in die schuin achter “De rooie kater” langs het bos loopt (oude Anloërweg)
25. Vervolg deze weg, die tussen de huizen en het bos gaat. Houdt steeds rechts aan en ga ook met de
bocht mee naar rechts rond de speeltuin
26. De weg gaat na de speeltuin over in een zandpad (niet op het fietspad lopen!), loop deze af tot aan de
N34
27. Het pad vervolgen langs N34 Traktatie post (70)
28. Voor het tunneltje N34 links richting dorp
29. Ga bij de eerste hekjes RA de wijk in
30. Aan het einde van het schelpenpad RA en loop door over het bruggetje
31. Ga de tweede weg LA na het bruggetje (bij Westerveld 11)
32. Loop de weg uit en ga bij de T-splitsing RA
33. Loop de Appelakkers in en ga aan het einde LA het zandpad op
34. Aan het einde van de zandpad zie je het zwembad weer aan je rechterhand
35. Einde route

Mochten er onderweg vragen of problemen zijn dan kun je bellen met 06-57328622

