
 
Route: 1 
Afstand: 3 kilometer 
 

1. Vertrek vanuit Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85 
2. U staat met uw rug richting Vivent De Hooghe Clock. Steek de weg over en volg de weg 

rechtsaf 
3. Volg de grote weg (400 meter) totdat het fietspad afslaat van de grote weg. Steek hier de 

weg over, richting het fietspad 
4. Volg het fietspad en loop onder het viaduct door (snelweg A59) 
5. Wanneer u onder het viaduct gelopen bent, treft u links van u het Burgemeester van 

Zwietenpark. Sla bij het eerste kruispunt linksaf richting het park 
6. Steek het riviertje over en ga bij de tweede afslag van de rotonde (speeltuin) rechtsaf 
7. Ga bij de Y-splitsing rechtsaf en houd vervolgens rechts aan tot u bij de openbare weg komt. 

Steek hier over en ga rechtdoor 
8. Ga bij het eerste kruispunt rechtsaf en meteen weer linksaf richting Tongelaer 
9. Ga bij de Y-splitsing rechtsaf en ga bij het eerstvolgende kruispunt weer rechtsaf 
10. Ga bij het eerste kruispunt rechtsaf richting Burchtenlaan  
11. Ga bij de Y-splitsing linksaf, waarbij u rechts aanhoudt. Steek vervolgens het riviertje over en 

blijf de weg volgen naar Oudaanstede 
12. Ga bij de T-splitsing rechtsaf en ga bij de eerstvolgende Y-splitsing linksaf, blijf de weg volgen 

naar rechts 
13. Ga bij de Y-splitsing rechtsaf, richting het park. Ga bij het kruispunt linksaf en ga onder het 

viaduct door 
14. Blijf het fietspad volgen, totdat het fietspad zich weer parallel aan de weg bevindt 
15. Steek de weg over en volg de weg naar links. Volg vanuit hier de weg en loop terug naar 

Vivent De Hooghe Clock  
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Routes 1 t/m 3 kunt u ophalen bij Vivent De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85 

Routes 4 t/m 6 kunt u ophalen bij Woonzorgcentrum Noorderkroon, Manis Krijgsmanhof 71 

Routes 7 t/m 9 kunt u ophalen bij Noorderpoort Samen Doen, Het Wielsem 21 

 


