
ROUTES AVONDVIERDAAGSE 10 KM, 28 mei t/m 1 juni 2018:                                                                          

Maandag 28 mei 2018: Startplaats: Basisschool Bernadette Mariaschool 

START: - la Aan ‘t Verlaat - rd -van Miereveltlaan oversteken - rd Aan ’t Verlaat - viaduct onderdoor - rd - bij 

houten brug - rd- langs Rieten Dak - rd - pad volgen langs plassen - la voorbij tweede plas  

(bij holle boom) la - na brug  -la  pad langs water volgen - ra - voor het Rieten Dak via Rieten Dakpad  de 

Middelweg op - aan het einde van de Middelweg( bij parkeerplaats)  ra (richting hertenkamp) - la – direct ra – 

tot Y splitsing - la - pad rondom hertenkamp hek 2/3  volgen- ra richting nieuwe wijk – la op de stoep blijven – 

la hek van golfbaan in – rd pad langs golfbaan volgen – ra Sportring - la Sportring - rd Sportlaan – la 

Kleveringweg – ra Kleveringpad –la Kleveringpad – aan het einde la – ra houten brug over - rd Botenpad - la 

Bieslandsepad - la Houtpad - voor brug la schelpenpad - aan het einde ra bruggetje over en pad langs plas 

volgen bij Y-splitsing rechts aanhouden- la Bospad– asfaltweg oversteken – grindpad volgen – asfaltweg 

oversteken langs houten overkapping(voorbij Plané) – la- direct ra pad langs plas volgen-  ra– ra Pad van Viruly 

– la Overtoom( langs Knus) – -la Tweemolentjeskade - viaduct onderdoor - rd Tweemolentjeskade - van 

Miereveltlaan oversteken - rd Tweemolentjeskade - aan het einde ra Oostsingel - ra Aan ’t Verlaat - la 

Bernadette Mariaschool  - FINISH 

 

Dinsdag 29 mei 2018: Startplaats: Laurentiusschool 

START:  Ra Griegstraat –  Bartokpad ra – la Smetanapad – rd  Brahmslaan volgen – bij Mozartlaan oversteken - 

la- ra Zwembadpad volgen - na de bocht - ra  schelpenpad op - la - langs “Onder  Ons” - schelpenpad volgen 

door bos - rd schelpenpad blijven volgen –helemaal aan het einde  T-splitsing la - ra asfaltpad - la Tramkade 

(richting Schipluiden)- links aanhouden bij Y-splitsing la Tiendweg- ra  schelpenpad -rd asfaltweg oversteken - 

rd schelpenpad en asfaltweg volgen - T-splitsing  la - asfaltweg volgen – over de brug fietspad blijven volgen – 

bij T – splitsing ra -  bij kruispunt la schelpenpad volgen - ra  eerste schelpenpad (achter de huizen langs) - 

asfaltweg oversteken - rd  schelpenpad - la asfaltweg volgen- la (Straat van Oermoes) - rd - aan het eind  ra - 

schelpenpad op - schelpenpad blijven volgen - aan het eind la - ra tunnel onderdoor - ra - Kerkpolderweg 

oversteken - het park in - links aanhouden, het schelpenpad op - rd  twee bruggen over - ra brug over - la 

asfaltpad op - ra brug over - na brug direct la - schelpenpad langs het water blijven volgen - (daarna wordt het 

asfaltweg) - aan het eind la -ra  Mozartlaan oversteken - la -na bushokje ra - pad volgen – na eerste flat la – ra 

Mozartlaan oversteken – la na bushokje ra – schelpenpad op – deze blijven volgen – aan het einde la – 

Griegstraat helemaal uitlopen – la Laurentiusschool -  FINISH 

 

Woensdag 30 mei 2018 : Startplaats: Basischool 't Galjoen, Den Hoorn  

START: Het Galjoen – oversteken – ra  Achterdijkshoorn – la  Lookwatering – la Woudselaan – bij 

fiets/voetgangersverkeerslicht rd oversteken en Woudselaan vervolgen – weg met bocht meevolgen - viaduct 

over – oversteken – ra  Lotsweg, aan de  linkerkant lopen – la Woudse Bos in, fietspad volgen – bij de t-splitsing 

ra – aan ’t eind met de bocht mee naar rechts – Zwethkade Zuid – bij de kruising rd  Zwethkade Zuid vervolgen 

– (fiets)bruggetje over – la  Noordhoornseweg, aan de li-kant vd weg lopen – viaduct ‘de Zweth’ onder – 

viaduct ‘Den Dulder’ onder – oversteken – ra het voetpad voorbij het klimtoestel – bij t-splitsing la pad volgen – 

bij ijzeren hek en geel kruis op wegdek rd voetpad volgen – aan het einde v.h. voetpad la houten 

vlonder/bruggetje over – ra  Noordhoornseweg  (aan de re-kant vervolgen) – bij  de brug oversteken – la – 

Kastanjewetering – ra – Voordijkhoornsepad – ra  Laan van Groenewegen – aan ’t eind oversteken – la  

Dijkhoornseweg aan de re-kant vervolgen – rd kruispunt oversteken Kristalweg -  ra Achterdijkshoorn – ‘t 

Galjoen – FINISH 



Donderdag 31 mei 2018: Startplaats: Voetbalvereniging SEP, sportpark Tanthof 

START  voor het hek bij voetbalvereniging SEP: ga ra naar einde parkeerplaats – ga voetpad op schelpenpad -

1ste pad la - ra brug over - rd voetpad volgen - bij T- splitsing la - daarna rechts schelpenpad blijven volgen – rd 

brug over - laatste stukje langs grote plas - LET OP!! smal bruggetje - pad blijven volgen - daarna la - aan het 

eind la ruiterpad volgen - fietspad oversteken - ruiterpad volgen - aan het eind la fietspad op - fietspad blijven 

volgen - bij de 3de afslag ra - daarna la Abtswoude op -  na ± 100 meter  ra - dan loop je op een soort dijkje met 

meerdere klaphekjes  - deze blijven volgen  – door blijven lopen bij fietspad  la –  bij driesprong  rechts 

aanhouden , ra  en pad blijven volgen - voor tunnel ra - ra paadje tussen bomen - bij splitsing la schelpenpad 

volgen  - bij hek rd blijven lopen - daarna la schelpenpad volgen - asfaltweg oversteken - schelpenpad volgen - 

weer asfaltweg oversteken  schelpenpad volgen - bij kruispunt ra - daarna la fietspad volgen en Abtswoude 

oversteken  en rechtdoor  op Sint Maartensrechtpad -  ra voetpad volgen - over de brug la - pad tussen bomen  

volgen - bij T- splitsing la - volgende T- splitsing ra -over de brug la pad volgen - daarna la - fietspad oversteken 

en voetpad volgen - brug over - voetpad blijven volgen -links aanhouden over parkeerplaats - FINISH 

 

Vrijdag 1 juni 2018 : Startplaats: Speeltuin Bomenwijk 

START:  - ra Beukenlaan - ra  Lindelaan - ra Esdoornlaan - la Wilgenlaan- ra Tweemolentjeskade- onder viaduct door- 

links voetpad langs water volgen – la houten brug over – ra Aan ’t Verlaat – bij het gemaal la maar nog voor het 

gemaal ra voetpad op ( Let op bord voetpad, begint in het gras!)- langs het water voetpad volgen achter het Rieten 

Dak langs – rd over brug – weg rd volgen rd over grindpad-  wederom klein bruggetje over – 2e afslag ra brug over     

( bij bordje 67)- ra klein stukje terug richting Rieten Dak – la brug over- rd Noordeindseweg op – ra fietspad – li 

fietspad volgen – ( je ziet de overkapping bij Plané aan je linkerhand) – ra Korftlaan-over parkeerterrein camping-

daarna weer stoep op rd-  ra Bieslandsepad – li Bieslandsepad- ra Botenpad – (voor het viaduct opstellen voor 2e 

deel met muziek op parkeerterrein)- la Tweemolentjeskade - van  Miereveltlaan oversteken - rd  

Tweemolentjeskade - ra  Oostsingel - la  Plantagebrug  - ra Nieuwe Plantage - direct la - pad  in van het park tussen 

het Koningsplein en de Nieuwe Plantage - eind pad  la Plantagegeer - ra  Koningsplein - rd - brug over - la 

Noordeinde - langs Oude Kerk - la Heilige Geestkerkhof - rd  Choorstraat – ra Vrouw Jutteland – ra Voldersgracht - la 

Camaretten - la  Markt voor stadhuis langs - la  Markt- OP DE MARKT BLOEMENHULDE (ONGEVEER 10 MINUTEN)- 

ra Jacob Gerritsstraat - rd  Brabantse Turfmarkt - la brug over bij Gasthuislaan – gelijk ra  Achterom - la Zuiderstraat 

– rd langs theater de Veste – Bastiaanplein - rd Zuiderstraat – oversteken Kruisstraat – rd Zuiderstraat- ra onder 

Oostpoort door – la Oostpoortbrug over – la Kanaalweg – la Stalpaert v.d. Wieleweg – ra Oostblok – la 

Lodensteynstraat – ra Oudraadtweg – la Oude IJsbaan –la Oude IJsbaan – ra Oude IJsbaan – ra Oude IJsbaan – la 

Wilgenpad – la Esdoornlaan – la Lindelaan – la Beukenlaan -  FINISH 

 


