
Coronawandeling 12,5 KM 

Instructies:  

 

• Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de voorzijde van de sportschool. Ga 

voor de sportschool langs, sla Rechtsaf de brug over en vervolgens gelijk 

Linksaf om op het pad Rondom West te komen. 

• Loop alsmaar Rechtdoor uiteindelijk met de bocht mee naar links, nog 

steeds Rondom West.  

• Ga het Groene bruggetje over en rechts aanhouden tot de Zuidbuurt.  

• Sla Rechtsaf de Zuidbuurt op.  

• Steek de weg over en loop met de bocht mee naar Rechts  

• Steek de weg over en ga het fietspad op volg Schinkelshoekpad. 

• Loop langs de golfbaan bij T-splitsing Linksaf volg Sarijnenpad. 

• Loop tussen de witte blokken door Rechtdoor over het parkeerterrein.  

• Ga aan het einde van het parkeerterrein Rechtsaf over het onverharde 

pad gaat over in Surfpad houdt rechts aan. 

• Met de bocht mee naar rechts om vervolgens over het eerste bruggetje 

te lopen en dan volg de bocht naar links om over het tweede bruggetje 

te lopen, sla hierna Rechtsaf volg Schinkelshoekpad. 

• Na het Bruggetje Rechtsaf loop het volgende bruggetje over en sla 

Linksaf volg Hoogkamerpad. 

• Sla het eerste pad linksaf en vervolg je route over het bruggetje.  

• Ga bij de T- splitsing Linksaf het Schinkelshoekpad op.  

• Loop door tot de Eerst splitsing en ga Rechtsaf het Lickebeartpad op.  

• Loop het Lickebeartpad naar links mee uit. 

• Steek de weg over en sla Rechtsaf het Surfpad (fietspad) op. 

• Aan het eind van het fietspad vervolg je de route in de richting van het 

Viaduct over de A20. 

• Volg de route over het Viaduct over de A20. 

• Eenmaal over het Viaduct over de A20loop je door tot aan de slagboom 

aan de linkerzijde van de weg, loop langs deze slagboom en vervolg je 

route via het Bronstijdpad.   

• Loop het klaphek en vervolg je route op het Bronstijdpad.  

• Loop het Bronstijdpad af en sla aan het einde van dit pad Rechtsaf het 

Klokbekerpad op.  

• Volg het Klokbekerpad tot over het rooster in de grond, buig hierna 

Linksaf en sla het direct het eerste pad rechtsaf om je route op het 

Klokbekerpad te vervolgen.  



• Aan het eind van het Klokbekerpad sla je Rechtsaf de Watersportweg 

op.  

• Ter hoogte van het fietspad sla je Linksaf in de richting van De Twist 

Bridge (Wokkel). 

• Vervolg de route over van De Twist Bridge (Wokkel) en sla op de splitsing 

Linksaf.  

• Sla de eerste weg Rechtsaf het Fietspad op en vervolg de route op het 

Francijntje de Kadtlaan.  

• Loop door tot aan de Willem de Zwijgerlaan en sla hier Rechtsaf met de 

bocht mee in de richting van het Shell Benzinestation.  

• Voor het Shell Benzinestation sla je Rechtsaf in de richting van de 

toegangspoort van Holy. 

• Loop door de toegangspoort van Holy het park in over het houten 

bruggetje en sla Rechtsaf.  

• Steek de straat over en vervolg de route Linksaf de Gretha Hofstralaan 

in. 

• Volg de Gretha Hofstralaan Rechts met de bocht mee.  

• Sla de eerste afslag Linksaf het fietspad op, in de richting van de vaart. 

• Op de T-splitsing sla je Rechtsaf in de richting van de De Twist Bridge 

(Wokkel). 

• Ga weer De Twist Bridge (Wokkel) over.  

• Blijf het fietspad volgen lang de Polderpoort.  

• Bij de T-splitsing sla je Rechtsaf lang de Jeu de Boules tot aan het 

Informatiebord.  

• Ga onder de A20 door let op de stoplichten. 

• Sla hier Linksaf in de richting van het BP Tankstation.  

• Loop langs het BP Tankstation en sla het eerste fietspad Rechtsaf het 

Fortunapad op.  

• Blijf dit pad volgen tot aan het houten bruggetje en sla hier Linksaf het 

bruggetje over.  

• Aan het einde van dit pad sla je vervolgens Rechtaf de Blois van 

Trestlongstraat op in de richting van de sportschool. 

 



 


